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Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro
Αποτελεσματική συνεδριακή τεχνολογία
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Σχεδιασμένο για αισθητική,
ακουστική, και λειτουργική
τελειότητα.
ff Καινοτομικός και αυθεντικός Ευρωπαϊκός σχεδιασμός
ff Μοναδική ένδειξη «Possible-To-Speak» για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ff Εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας με ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης
ff Πλήρης έλεγχος της συνεδρίασης
ff Ευκολία χρήσης και εγκατάστασης
ff Επεκτάσιμο και αναβαθμίσιμο σύστημα που εξασφαλίζει την επένδυσή σας στο μέλλον
ff Κινητή ή μόνιμη εγκατάσταση

Συνεδριακό σύστημα με ελκυστικό και συμπαγή

Συμπαγές αλλά ολοκληρωμένο

σχεδιασμό

Αυτό το σύστημα «όλα-σε-ένα» περιλαμβάνει τη

Φημισμένη για κορυφαίες λύσεις σε παγκόσμιο

νέα λειτουργία «Possible-To-Speak», για την οποία

επίπεδο για συνέδρια και συνδιασκέψεις, η Bosch

εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η οποία παρέχει

παρουσιάζει το συμπαγές αλλά προηγμένο

στους συνέδρους οπτική ένδειξη του πότε ένα

Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro. Σχεδιασμένο

μικρόφωνο είναι διαθέσιμο για χρήση. Τέσσερεις

και ανεπτυγμένο από ειδικούς της Bosch στην

εύχρηστους τρόπους λειτουργίας για μεγαλύτερη

Ευρώπη, το σύστημα διευκολύνει εξαιρετικά

εστίαση στη συνομιλία και ψηφιακή καταστολή

τη διαχείριση συνεδριάσεων, και είναι ιδανικό

ακουστικής ανάδρασης για την αποφυγή

για συνεδριακούς χώρους μικρής έως μεσαίας

σφυρίγματος μικροφώνου. Διαισθητικά στοιχεία

κλίμακας, όπως δημαρχεία, τοπικά επιχειρηματικά

ελέγχου και ευέλικτη εγκατάσταση καθιστούν το

κέντρα και δικαστήρια. Ο νέος σχεδιασμός

αυθεντικό CCS 900 Ultro τη βέλτιστη δυνατή

συμπληρώνει οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο,

λύση για ένα ευρύ φάσμα συνεδριακών χώρων.

από σύγχρονα, υπερμοντέρνα κτίρια μέχρι ιστορικά
κτίρια αιώνων. Παρέχει την υψηλή ποιότητα της
Bosch με βελτιωμένα ακουστικά χαρακτηριστικά
και εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας.

Το CCS 900 Ultro αποτελεί μια εξαιρετική
λύση για εγκαταστάσεις μικρής έως μεσαίας
κλίμακας όπως επιχειρήσεις και συνεδριακά
κέντρα. Με μια ποικιλία δυνατοτήτων
ενσωμάτωσης, όπως βιντεοδιασκέψεις και
ξεχωριστα συστήματα διερμηνείας, το CCS
900 Ultro προσφέρει πραγματική ευελιξία.
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Συνεδριακές μονάδες

Μονάδα ελέγχου

Αποκλειστικός σχεδιασμός και υψηλή απόδοση

Συμπαγής διαχείριση της συνεδρίασης

Οι συνεδριακές μονάδες CCS 900 Ultro ταιριάζουν

Η μονάδα ελέγχου του CCS 900 Ultro αποτελεί την

σε κάθε εσωτερικό χώρο και είναι σχεδιασμένες για

καρδιά του συνεδριακού συστήματος και σας επιτρέπει

εργονομία και υψηλή ακουστική απόδοση. Οι μονάδες

τον διαισθητικό έλεγχο των συνεδριάσεών σας

διατίθενται σε εκδόσεις προέδρου και συνέδρου, καθεμία

χρησιμοποιώντας τέσσερεις εύχρηστους τρόπους

με ενσωματωμένο έλεγχο ηχείου και έντασης, διπλές

λειτουργίας.

συνδέσεις ακουστικών και επιλογές για μικρόφωνα

Παρέχει ισχύ για έως και 50 μονάδες συνέδρου και

με κοντό ή μακρύ εύκαμπτο στέλεχος.

προέδρου και μπορεί να ελέγχει έως και 150 συνεδριακές
μονάδες. Υπάρχουν επιλογές για τη διασύνδεση σε
εξωτερικό εξοπλισμό, όπως χρήση USB για σύνδεση
σε Η/Υ για την αρχειοθέτηση εγγεγραμμένων εργασιών,
χρησιμοποιώντας κανονικές ηχητικές συνδέσεις για

Ήχος
πίεση
επίπεδο

Όριο ακουστικής
ανάδρασης Ultro
Κανονικό όριο ακουστικής
ανάδρασης
Ενίσχυση Unity

Ενίσχυση συστήματος

Η χρήση γνήσιας ενσωματωμένης
ψηφιακής καταστολής ακουστικής
ανάδρασης της Bosch διασφαλίζει
επιπρόσθετη αντιληπτότητα ομιλίας

τη συμπερίληψη ενός ηχοσυστήματος ανακοινώσεων,
ή ειδικές συνδέσεις για την ενσωμάτωση τηλεφωνικού

Τα μικρόφωνα, ειδικά
σχεδιασμένα από την
Bosch, παρέχουν εξαιρετική
αντιληπτότητα ομιλίας.

ζεύκτη για υψηλής ποιότητας τηλεδιάσκεψη.

Το κομψό, σταθερό περίβλημα,
με ενσωματωμένο ηχείο, παρέχει
εξαιρετική ακουστική απόδοση.

Η ένδειξη «Possible-ToSpeak» για την οποία εκκρεμεί
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Τα μεγάλα, εργονομικά κουμπιά ελαφριάς
αφής διευκολύνουν το χειρισμό των
συνεδριακών μονάδων. Η μονάδα προέδρου
διαθέτει ένα κουμπί προτεραιότητας με
ηχητικό σήμα προσοχής.

Η γνήσια, σχεδιασμένη από την Bosch
ένδειξη «Possible-To-Speak» χρησιμοποιεί
μια δίχρωμη λυχνία LED για να πληροφορήσει
το σύνεδρο πότε το μικρόφωνο είναι διαθέσιμο
για να μιλήσει.

Διπλές συνδέσεις ακουστικών με
ενσωματωμένο έλεγχο έντασης

Διαισθητικός διακόπτης λειτουργίας
μικροφώνου καθιστά το σύστημα
CCS 900 Ultro εύκολο στη χρήση
χωρίς την παρουσία χειριστή. Έως και
τέσσερα μικρόφωνα μπορούν να είναι
ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.
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Η ιδανική συνεδριακή λύση...
Εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας και διαχείρισης
συνεδρίων
Σε μικρού έως μεσαίου μεγέθους εφαρμογές, όπως

1
2
3
4
5

5

δημαρχεία ή δικαστήρια, μπορεί να διεξάγονται
συνεδριάσεις διαφορετικού τύπου, που χρειάζονται
όμως όλες εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας.
Το CCS 900 Ultro είναι μια ευέλικτη λύση για

6

4

χώρους αυτού του τύπου και καθιστά εύκολη
τη διεξαγωγή συνεδριάσεων χωρίς την παρουσία
χειριστή. Ο πρόεδρος μπορεί να καθοδηγεί

6

τη συνεδρίαση, επιτρέποντας σε μεμονωμένους

5

συνέδρους να μιλούν ή αφήνοντας έναν αριθμό

3

συνέδρων να παίρνουν το λόγο ταυτόχρονα.
Οι σύνεδροι καθοδηγούνται από μια οπτική
ένδειξη LED για να γνωρίζουν πότε θα μιλήσουν.
Το σύστημα με κατακόρυφη διάταξη έχει
διαισθητική διασύνδεση και είναι γρήγορο και
εύκολο στην εγκατάσταση. Το σύστημα μπορεί
εύκολα να διασυνδεθεί με εξωτερικό εξοπλισμό
όπως ξεχωριστά μικρόφωνα ή ένα σύστημα
δημόσιων ανακοινώσεων που επιτρέπει στους
ακροατές να ακούνε τη συνεδρίαση.

Το CCS 900 Ultro επιτρέπει στον πρόεδρο
να διαχειρίζεται και να εγγράφει τις εργασίες.
Η μονάδα προέδρου διαθέτει ένα κουμπί
προτεραιότητας με ηχητικό σήμα προσοχής
για σίγαση των μικροφώνων των συνέδρων.
Είναι επίσης δυνατή η προσθήκη επιπλέον
μικρόφωνων και άλλου εξοπλισμού.
Βολικοί σφιγκτήρες διασφαλίζουν πρόσθετες
ασφαλείς συνδέσεις σε κατακόρυφη διάταξη.

3

2
1

Μονάδα ελέγχου
Μονάδα προέδρου
Μονάδες συνέδρων
Ενισχυτής μίκτη Plena 120W
XLA 3200 Ηχεία γραμμικής
συστοιχίας 60W (x2)
Μικρόφωνο
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...με δυνατότητα επέκτασης.
Εξαιρετική επιλογή για δυναμικά επιχειρηματικά
περιβάλλοντα

9

Το Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro αποτελεί
μια εξαιρετική βασική εγκατάσταση για εφαρμογές

6

5

μεσαίας κλίμακας, όπως διεθνείς επιχειρήσεις και

1
2
3
4

11
9

συνεδριακά κέντρα. Ενσωματώνεται εύκολα στο
Integrus της Bosch. Δεδομένου ότι η επιλογή

8

1

4

Ψηφιακό σύστημα διερμηνείας με υπέρυθρες

7

γλώσσας γίνεται στον ίδιο τον ασύρματο δέκτη

10

Integrus, αυτή η λύση παρέχει στους συνέδρους

12

11

7

και στα μέλη του ακροατηρίου πρόσβαση σε

3

ταυτόχρονες διερμηνείες που παράγονται από
διερμηνείς στις καμπίνες διερμηνείας της Bosch.

10
6

3
2

3

Παρέχεται μια ποικιλία δυνατοτήτων ενσωμάτωσης,

10

όπως μικρόφωνο χειρός της Bosch για ομιλίες
ή παρουσιάσεις. Χρησιμοποιώντας μια διασύνδεση
για τηλεδιασκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις, είναι
δυνατό να συνδεθούν δύο απομακρυσμένες
τοποθεσίες μεταξύ τους.

10
6

Το Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro μπορεί να
διαχειριστεί μια ποικιλία εξωτερικού εξοπλισμού,
όπως σύστημα διερμηνείας, ξεχωριστές γραμμές
διερμηνείας, ηχοσύστημα ανακοινώσεων και
διασύνδεση για τηλεδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη.

6

Μονάδα ελέγχου
Μονάδα προέδρου
Μονάδες συνέδρων
Διασύνδεση για
βιντεοδιασκέψεις
5 Ενισχυτής μίκτη Plena 120W
6 XLA 3200 Ηχεία γραμμικής
συστοιχίας 60W (x2)
7 Αναλογική καμπίνα
διερμηνείας έξι καναλιών
8 Πομπός Integrus
9 Ακτινοβολητές Integrus
10 Δέκτες Integrus
11 Ασύρματο μικρόφωνο
& δέκτης
12 Σύστημα κάμερας
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Γνήσιες εξελίξεις από την Bosch

Συνεδριακή λύση «όλα-σε-ένα»
Ως οικονομικά αποδοτικό σύστημα, το CCS 900 Ultro μπορεί εύκολα να επεκταθεί για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες ενός μεγαλύτερου, περισσότερο πολύπλοκου συνεδριακού συστήματος.

Μοναδική ανάπτυξη

Εκτεταμένοι έλεγχοι και εγγυημένη ποιότητα

Το CCS 900 Ultro είναι σχεδιασμένο στην Ευρώπη

Η Bosch κατέχει και λειτουργεί μία από τις

και αντικατοπτρίζει τα πολλά χρόνια εμπειρίας της

μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ακουστικών δοκιμών

Bosch στη δημιουργία συνεδριακού εξοπλισμού

και μετρήσεων στην Ευρώπη, και τη χρησιμοποιεί

σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

για να μετρά με ακρίβεια μικρόφωνα και ηχεία.

Βασική αρχή της Bosch είναι η δημιουργία

Εκτεταμένες δοκιμές – όλα πραγματοποιούνται

προϊόντων ανώτερων από την άποψη της

σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα

τεχνολογίας, του σχεδιασμού και της ευκολίας

βιομηχανικά πρότυπα – διασφαλίζουν ότι οι

στη χρήση. Σε κάθε σημείο της διαδικασίας

πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι για την

σχεδιασμού, ειδική προσοχή στη λεπτομέρεια

υψηλή ποιότητα κάθε προϊόντος της Bosch.

Μονάδα συνέδρου

ff Επιτρέπει στους συνέδρους να μιλούν και να ακούν τις εργασίες
ff Ένδειξη «Possible-To-Speak» για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας
ff Ηχείο/ακουστικά επιτρέπουν την παρακολούθηση
ff Μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος (μακρύ στέλεχος προαιρετικά)
ff Δύο υποδοχές ακουστικών με ενσωματωμένο έλεγχο έντασης

Μονάδα προέδρου

ff Διαθέτει ενσωματωμένα όλα τα χαρακτηριστικά της μονάδας
συνέδρου (εκτός από την ένδειξη «Possible-To-Speak»)
ff Χαρακτηριστικό προτεραιότητας σιγάζει όλα τα ενεργά
μικρόφωνα των συνέδρων
ff Ηχητικό σήμα προσοχής για μονάδα προέδρου
(λειτουργία προτεραιότητας προέδρου)

Μονάδα ελέγχου

ff Διαθέτει ενσωματωμένη ψηφιακή καταστολή ακουστικής
ανάδρασης
ff Ηχείο/ακουστικά επιτρέπουν την παρακολούθηση
ff Διασυνδέσεις με εξωτερικό εξοπλισμό
ff Ελέγχει έως και 150 μονάδες
ff Δυο διαθέσιμες διαφορετικές μονάδες ελέγχου

Ανθεκτικές βαλίτσες
μεταφοράς

ff Μεταφορά και αποθήκευση έως και δέκα μονάδων
συνέδρου/προέδρου
ff Μεταφορά και αποθήκευση της μονάδας ελέγχου και έως
έξι μονάδων συνέδρου/προέδρου (με τυπικό στέλεχος),
συν καλώδια επέκτασης

Παρελκόμενα

ff Καλώδια επέκτασης, καλώδια εγκατάστασης, στηρίγματα
τοποθέτησης σε ικρίωμα, σφιγκτήρες καλωδίων, κλειδώματα
καλωδίων, μικρόφωνα χειρός

εγγυάται την ποιότητα και ανθεκτικότητα της
Bosch:
- Εργονομία και αισθητική στο σχεδιασμό
των προϊόντων
- Απόδοση στον ακουστικό σχεδιασμό
- Ευελιξία και νέα χαρακτηριστικά στο
σχεδιασμό των συστημάτων

Καινοτομίες δοκιμασμένες στην πράξη
Τα συνεδριακά συστήματα Bosch προσφέρουν
μια μακριά λίστα αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών,
όπως την ένδειξη «Possible-To-Speak», για την
οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή την
ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης,
η οποία χρησιμοποιείται για χρόνια στα συνεδριακά
συστήματα και στα ηχοσυστήματα ανακοινώσεων
της Bosch.

