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Tradition av kvalitet och innovation
I mer än 100 år har namnet Bosch borgat för 
kvalitet och pålitlighet. Bosch Security 
Systems är stolta över att kunna erbjuda en 
mängd olika säkerhetssystem inom brandlarm, 
inbrottslarm, trygghetslarm, 
kameraövervakning, överordnade system och 
kommunikation som hjälper dig att hitta en 
lösning för varje tillämpning. Vi är det självklara 
valet som global leverantör av innovativ teknik 
med högsta nivå på service och support. Välj 
Bosch när du behöver en partner du kan lita 
på.

CCS 900 Ultro-diskussionssystem
Effektiv mötesteknik
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Estetiskt, kompakt diskussionssystem
Det används vid kongresser och konferenser 
i världsklass och Bosch har nyligen lanserat 
det kompakta men avancerade CCS 900 Ultro-
diskussionssystemet. Systemet som har utformats 
och utvecklats av Bosch-experter i Europa gör 
det enkelt att hantera möten och är idealiskt för 
små till medelstora mötesområden som stadshus, 
lokala affärscenter och rättssalar. Den nya 
utformningen passar alla inredningar, från 
nya, toppmoderna byggnader till traditionella 
byggnader som är flera hundra år gamla. Det 
levererar Boschs höga kvalitet med förbättrade 
akustiska egenskaper och utmärkt ljudkvalitet 
för tal.

Kompakt men komplett
Detta allt-i-ett-system är utrustad med funktionen 
"Possible-To-Speak" som ger delegaterna en 
synlig indikator när mikofonen är tillgänglig för 
användning. Systemet har även en digital 
rundgångsdämpning för bästa ljudkvalitet. 
Intuitiva reglage och flexibel installation gör den 
autentiska CCS 900 Ultro till det bästa möjliga 
alternativet för flera mötesmiljöer.

Utformad för estetisk, akustisk 
och funktionell perfektion.

CCS 900 Ultro är en utmärkt 
grundinstallation för små till medelstora 
affärs- och konferensanläggningar. Med  
en mängd integreringsmöjligheter som 
videokonferenser och språkdistribuering 
ger CCS 900 Ultro sann flexibilitet.

 f Innovativ och autentisk europeisk utformning

 f Unik patentsökt indikator för "Possible-To-Speak"

 f Tydligt tal med digital rundgångsdämpning

 f Fullständig diskussionskontroll

 f Enkel att använda och installera

 f Framtidssäker utökning av systemet

 f Mobil eller fast installation
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Kompakt diskussionshantering
CCS 900 Ultro-styrenheten är hjärtat av 
diskussionssystemet och gör att du intuitivt kan reglera 
dina möten med fyra användarvänliga driftlägen.  
Det strömförsörjer upp till 50 delegatenheter och 
ordförandeenheter och kan hantera upp till 150 
diskussionsenheter. Det finns alternativ för gränssnitt 
till extern utrustning, som USB för att ansluta till en 
PC för arkivering av inspelade möten, med vanliga 
ljudanslutningar som klarar externa högtalarsystem 
och specifika anslutningar för att integrera en 
telefonkopplare för telefonkonferenser i hög kvalitet.

KontrollenhetDiskussionsenheter

Exklusiv utformning och hög prestanda
CCS 900 Ultro-diskussionsenheter passar i alla 
miljöer och har utformats med ergonomi och hög 
akustikprestanda i åtanke. Enheterna finns tillgängliga 
i ordförande- och delegatversioner, var och en med 
högtalar- och volymkontroll, dubbla anslutningar för 
hörlurar och alternativ för mikrofoner med kort eller 
långt flexibelt stativ.

Det eleganta höljet med inbyggda 
högtalare ger fantastisk akustisk 
prestanda.

Dubbla anslutningar för hörlurar 
med inbyggd volymkontroll

Mikrofonerna som särskilt 
har utvecklats av Bosch ger 
utmärkt ljudkvalitet för tal.

Den stora, ergonomiska lättrycksknapparna 
gör diskussionsenheterna enkla att 
använda. Ordförandeenheten har en 
prioritetsknapp med en informationssignal.

Användning av Bosch digitala 
dämpning av rundgång ger 
utmärkt ljudkvalitet för tal

Intuitiv mikrofonlägesomkopplare gör 
CCS 900 Ultro-systemet enkelt att 
använda utan en operatör. Upp till fyra 
mikrofoner kan göras aktiva samtidigt.

Den äkta Bosch-utvecklade indikatorn 
"Possible-To-Speak" använder en 
tvåfärgad lysdiod som informerar delegaten 
när mikrofonen är tillgänglig för tal.

Den patentsökta indikatorn 
"Possible-To-Speak"

Ultro rundgångsdämpning

Normal rundgångsdämpning

Systemförstärkning

Enhetsförstärkning
Ljud-

trycks-
nivå
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Den idealiska diskussionslösningen...

Utmärkt ljudkvalitet för tal och delegathantering
I små till medelstora tillämpningar som stadshus 
eller rättssalar kan det finnas olika typer av 
diskussioner men de kräver alla utmärkt 
ljudkvalitet för tal. CCS 900 Ultro, en flexibel 
lösning för den här typen av lokaler gör det enkelt 
att hålla möten utan en operatör. Ordföranden 
kan styra diskussionen och låta enskilda delegater 
tala eller flera delegater använda mikrofoner 
samtidigt. Delegater styrs av en visuell lysdiod 
som säger till när man kan tala.

Nätverkssystemet har ett intuitivt gränssnitt och 
är snabbt och enkelt att installera. Systemet kan 
enkelt hantera extern utrustning som handhållna 
mikrofoner eller ett externt högtalarsystem 
som gör att publiken kan lyssna på diskussionen.

Med CCS 900 Ultro kan ordföranden hantera och 
spela in konferensen. Ordförandeenheten har 
en prioritetsknapp med en informationssignal 
som kan användas till att stänga av ljudet för 
delegaternas mikrofoner. Fler mikrofoner och 
annan utrustning kan också läggas till. 

Praktiska kabelklämmor ger extra säkra 
nätverksanslutningar.

1 Kontrollenhet 
2 Ordförandeenhet
3 Delegatenheter
4 Plena-mixerförstärkare 120 

W
5 XLA 3200 Line Array- 

högtalare 60W (x2)
6 Mikrofon

fnk
Sticky Note
Correction to be done
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...med utrymme att växa i.

Utmärkt alternativ för dynamiska affärsmiljöer
CCS 900 Ultro-diskussionssystem är en utmärkt 
grundinstallation för medelstora 
användningsområden som internationella företag 
och konferenscenter. Det kan enkelt spela in en 
hel konferens eller evenemang som sedan kan 
arkiveras eller publiceras. Det är enkelt att 
integrera med Bosch Integrus digitala infraröda 
språkdistributionssystem. Eftersom språket kan 
väljas direkt på den trådlösa Integrus-mottagaren 
ger denna lösning delegater och åhörare tillgång 
till simultantolkning som ges av tolkar som 
använder Bosch tolkbord. 

Det finns många integreringsmöjligheter som en 
Bosch handhållen mikrofon som kan användas 
för tal eller presentationer. Med ett gränssnitt för 
tele- eller videokonferenser kan två fjärrplatser 
anslutas till varandra.

CCS 900 Ultro-diskussionssystemet kan hantera 
flera sorters extern utrustning som ett 
tolkningssystem, språkdistribution, ett system 
för externa högtalarsystem och ett gränssnitt 
för tele- och videokonferenser.

1 Kontrollenhet 
2 Ordförandeenhet
3 Delegatenheter 
4 Videokonferensgränssnitt
5 Plena-mixerförstärkare 120 

W
6 XLA 3200 Line Array-

högtalare 60W (x2)
7 Analogt tolkbord med sex 

kanaler
8 Integrus sändare
9 Integrus radiatorer
10 Integrus mottagare
11 Trådlös mikrofon och 

mottagare
12 Kamerasystem

fnk
Sticky Note
Correction to be done
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En allt-i-ett diskussionslösning

Som ett kostnadseffektivt system kan CCS 900 Ultro enkelt byggas ut så att det uppfyller behoven  
i ett större, mer komplext konferenscenter. 

Delegatenhet  f Med hjälp av denna kan delegaterna tala samt lyssna till 
förfarandet

 f Patentsökt indikator för "Possible-To-Speak"
 f Högtalare/hörlurar ger övervakning
 f Mikrofon med flexibel hals (lång hals som tillval)
 f Två uttag för hörlurar med inbyggd volymkontroll

Ordförandeenhet  f Omfattar alla funktioner i delegatenheten  
(förutom indikator för "Possible-To-Speak")

 f Prioritetsfunktion för att stänga av ljudet för alla aktiva 
delegatmikrofoner

 f Informationssignal för ordförandeenhet (prioritetsfunktion 
för ordförande)

Kontrollenhet  f Utrustad med digital dämpning av rundgång.
 f Högtalare/hörlurar ger övervakning
 f Gränssnitt med extern utrustning
 f Kontrollerar upp till 150 enheter
 f Tre olika styrenheter tillgängliga

Tålig väska  f Transportera och förvara upp till 10 delegat-/ordförandeenheter
 f Transportera och förvara styrenheter och upp till 6 delegat-/

ordförandeenheter (med kort hals), plus förlängningskablar

Tillbehör  f Förlängningskablar, installationskablar, rackmonteringsfästen, 
kabelklämmor, kabellås, handhållna mikrofoner

Unik utveckling
CCS 900 Ultro har utformats i Europa och 
återspeglar Bosch långa erfarenhet när det 
gäller att skapa modern konferensutrustning. 
Bosch styrande princip är att skapa produkter 
som är överlägsna i teknik, utformning
och användarvänlighet. I varje steg av 
utformningsprocessen läggs fokus på detaljer 
vilket garanterar Bosch kvalitet och hållbarhet:
-  Ergonomi och estetik i produktutformning
-  Prestanda i akustisk utformning
-  Flexibilitet och nya funktioner i 
systemutformning

Beprövade innovationer
Bosch konferenssystem är utrustade med en lång 
lista med anmärkningsvärde funktioner som den 
patentsökta indikatorn för "Possible-To-Speak" 
och den digitala rundgångsdämpningen som har 
använts under många år i Bosch konferens- och 
högtalarsystem. 

Omfattande testning för garanterad kvalitet
Bosch äger och driver en av Europas
största akustiska test- och mätningsanläggningar 
och använder den till att noggrant testa 
mikrofoner och högtalare. Omfattande testning 
– utförd i enlighet med internationellt erkända 
branschstandarder – ser till att kunderna kan vara 
säkra på att få hög kvalitet i varje Bosch-produkt.

Innovativa Boschprodukter
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