
Bosch Güvenlik Sistemleri 
Daha fazla bilgi için lütfen 
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya  
guvenliksistemleri@tr.bosch.com 
adresine mail atınız.
 
© Bosch Security Systems, 2009
Hollanda'da basılmıştır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
CO-EH-tr-01_F01U521101_02

Yaratıcılık ve Kalite Geleneği

Bosch markası, 100 yıldan uzun bir süredir 
dünyanın her yerinde kalite ve güven ile birlikte 
anılıyor. Dünya çapında bir marka olan Bosch, 
yüksek hizmet ve destek anlayışıyla yenilikçi 
teknolojiler sunmaktadır. Bosch Güvenlik 
Sistemleri tüm dünyada kamusal, kurumsal ve 
konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik güvenlik 
sistemleri ile genel seslendirme ve kongre-
konferans çözümleri sunmaktadır.

CCS 900 Ultro Toplantı Sistemi
Etkin toplantı teknolojisi
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Estetik, kompakt toplantı sistemi
Birinci sınıf kongre ve konferans çözümleri ile 
tanınan Bosch, kompakt ancak gelişmiş CCS 900 
Ultro Toplantı Sistemini sunar. Avrupa'daki Bosch 
uzmanları tarafından tasarlanan ve geliştirilen 
sistem, toplantıların yönetilmesini son derece 
kolaylaştırır ve belediye binaları, yerel iş 
merkezleri ve mahkeme salonları gibi küçük ve 
orta ölçekli toplantı alanları için idealdir. Yeni 
tasarım, yeni ve son derece modern binalardan 
geleneksel ve yüzlerce yıllık yapılara kadar her 
türlü iç mekanı tamamlar. Gelişmiş akustik 
özellikleri ve mükemmel konuşma anlaşılırlığı 
ile yüksek Bosch kalitesi sunar.

Kompakt ancak eksiksiz
Bu hepsi bir arada sistem, mikrofon kullanıma 
hazır olduğunda delegelere görsel bir gösterge 
sunan yeni, patent bekleyen "Konuşulabilir" 
işlevine sahiptir. Konuşmaya daha fazla 
odaklanmak için dört kullanımı kolay çalışma modu 
ve uğultuyu önlemek için dijital akustik geri 
bildirim engelleme özelliklerine sahiptir. Sezgisel 
kontroller ve esnek kurulum, güvenilir CCS 900 
Ultro'yu çok sayıda toplantı ortamı için mümkün 
olan en iyi tercih haline getirir.

Estetik, akustik ve işlevsel 
mükemmellik için tasarlanmıştır.

CCS 900 Ultro, küçük ve orta ölçekli 
iş ve konferans merkezleri için 
mükemmel bir temel kurulum sağlar. 
Video konferans ve dil dağıtımı dahil 
çok sayıda ilişkilendirme olanağıyla 
CCS 900 Ultro gerçek esneklik sunar.

 f Yenilikçi ve güvenilir Avrupa tasarımı

 f Benzersiz, patent bekleyen "Konuşulabilir" göstergesi

 f Dijital akustik geri besleme bastırma özelliği ile mükemmel konuşma anlaşılırlığı

 f Eksiksiz toplantı kontrolü

 f Kullanımı ve kurulumu kolay

 f Geleceğe hazır sistem genişletilebilirliği

 f Mobil veya kalıcı kurulum
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Kompakt toplantı yönetimi
CCS 900 Ultro kontrol ünitesi, toplantı sisteminin 
kalbidir ve kullanımı kolay dört çalışma modunu 
kullanarak toplantılarınızı sezgisel olarak yönetmenize 
olanak verir.  
50'ye kadar delege ve başkan ünitesi için güç sağlar 
ve 150'ye kadar toplantı ünitesini kontrol edebilir.  
Bir genel seslendirme sistemini kapsamak için normal 
ses bağlantıları kullanmak veya yüksek kaliteli 
telekonferans amacıyla telefon bağlayıcı entegre etmek 
için özel bağlantılar kullanmak gibi çeşitli seçenekler 
bulunmaktadır.

Kontrol ÜnitesiToplantı Üniteleri

Özel tasarım ve yüksek performans
CCS 900 Ultro Toplantı Ünitesi her türlü iç mekana uyar 
ve ergonomi ve yüksek akustik performans düşünülerek 
tasarlanmıştır. Ünitelerin, her birinde bütünleşik 
hoparlör ve ses düzeyi kontrolü, çift kulaklık bağlantısı 
ve kısa ve uzun esnek gövdeli mikrofonlar için seçenekler 
bulunan başkan ve delege sürümleri bulunmaktadır.

Bütünleşik hoparlörlere sahip zarif 
ve dayanıklı muhafaza, mükemmel 
akustik performans sunar.

Bütünleşik ses düzeyi kontrolü 
ile çift kulaklık bağlantısı

Bosch tarafından özel olarak 
geliştirilen mikrofonlar, 
mükemmel konuşma 
anlaşılırlığı sunar.

Büyük, ergonomik hafif dokunuş özellikli 
düğmeler, toplantı ünitelerinin kullanımını 
kolaylaştırır. Başkan ünitesinde, dikkat tonu 
olan bir öncelik düğmesi bulunmaktadır.

Orijinal bütünleşik Bosch Dijital 
Akustik Geri Besleme Bastırıcı 
kullanımı, ekstra konuşma 
anlaşılırlığı sağlar

Sezgisel mikrofon modu değiştirme, 
CCS 900 Ultro Sisteminin operatör 
olmadan kolayca kullanılmasını sağlar. 
Aynı anda dört adete kadar mikrofon 
etkinleştirilebilir.

Bosch tarafından geliştirilen orijinal 
"Konuşulabilir" göstergesi, mikrofonun 
ne zaman kullanılabileceğini göstermek 
için iki renkli bir LED kullanır.

Patent bekleyen 
"Konuşulabilir" göstergesi

Ultro akustik geri  
bildirim sınırı
Normal akustik geri  
bildirim sınırı

Sistem kazanımı

Ünite kazanımı
Ses

basınç
seviyesi
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İdeal toplantı çözümü...

Mükemmel konuşma anlaşılırlığı ve delege 
yönetimi
Belediye binaları veya mahkeme salonları 
gibi küçük - orta ölçekli uygulamalarda, farklı 
görüşmeler yapılıyor olabilir ancak hepsinde 
mükemmel konuşma anlaşılırlığı gerekir. Bu tür 
yerler için esnek bir çözüm olan CCS 900 Ultro, 
operatör olmadan toplantıların yönetilmesini 
kolaylaştırır. Başka, delegelerin teker teker 
konuşmasına veya birden fazla delegenin 
aynı anda mikrofonu almasına izin vererek 
toplantıyı yönlendirebilir. Delegeler, ne zaman 
konuşabileceklerini gösteren görsel bir LED 
ile yönlendirilir.

Papatya dizimine sahip sistem, sezgisel bir 
arabirime sahiptir ve kurulumu hızlı ve kolaydır. 
Sistem, el mikrofonları veya izleyicilerin toplantıyı 
dinlemesine olanak veren genel seslendirme 
sistemi gibi harici ekipmanı kolayca yönetebilir.

CCS 900 Ultro, başkanın seansı yönetmesine ve 
kaydetmesine olanak verir. Başkan ünitesi, delege 
mikrofonlarını susturmak için dikkat tonu olan bir 
öncelik düğmesine sahiptir. Ayrıca ek mikrofonlar 
ve başka cihazlar eklenebilir. 

Kullanışlı kablo kelepçeleri ekstra güvenli papatya 
dizimi bağlantılar sağlar.

1 Kontrol Ünitesi
2 Başkan Ünitesi
3 Delege Üniteleri
4 Plena Mikser 

Amplifikatör 120W
5 XLA 3200 Sıralı  

Hoparlörler 60W (x2)
6 Mikrofon
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...genişletilebilir.

Dinamik iş çevreleri için mükemmel seçim
CCS 900 Ultro Toplantı Sistemi, uluslararası iş ve 
konferans merkezleri gibi orta ölçekli uygulamalar 
için mükemmel bir temel kurulum sağlar. Bosch 
Integrus Dijital Kızılötesi Dil Dağıtım Sistemine 
kolayca entegre edilebilir. Dil seçimi kablosuz 
Integrus alıcıda yapıldığından bu çözüm, 
delegelerin ve izleyici üyelerin Bosch tercüman 
masalarında yaptığı simültane tercümelere 
erişmesini sağlar. 

Konuşmak veya sunum yapmak için Bosch el 
mikrofonu gibi çok sayıda entegrasyon olanağı 
bulunmaktadır. Tele veya video konferans 
uygulamaları için bir arabirim kullanarak, 
iki uzak konum birbirine bağlanabilir.

CCS 900 Ultro Toplantı Sistemi, tercüme sistemi, 
dil dağıtımı, genel seslendirme sistemi ve tele ve 
video konferans için bir arabirim gibi çok sayıda 
harici ekipmanı yönetebilir.

1 Kontrol Ünitesi
2 Başkan Ünitesi
3 Delege Üniteleri 
4 Video konferans arabirimi
5 Plena Mikser 

Amplifikatör 120W
6 XLA 3200 Sıralı 

Hoparlörler 60W (x2)
7 Altı Kanallı Analog 

Tercüme Masası
8 Integrus Verici
9 Integrus Yayıcılar
10 Integrus Alıcılar
11 Kablosuz Mikrofon ve Alıcı
12 Kamera sistemi
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Tümü bir arada toplantı çözümü

Ekonomik bir sistem olarak CCS 900 Ultro, daha büyük ve daha karmaşık konferans merkezlerinin 
gereksinimlerini karşılamak için kolayca genişletilebilir. 

Delege Ünitesi  f Delegelerin konuşmasını ve toplantıyı dinlemesini sağlar
 f Patent bekleyen "Konuşulabilir" göstergesi
 f İzlemeye olanak veren hoparlör/kulaklıklar
 f Esnek gövdeli mikrofon (uzun gövdeli opsiyonel)
 f Bütünleşik ses düzeyi kontrolü ile iki kulaklık soketi

Başkan Ünitesi  f Delege ünitesinin tüm özelliklerine sahiptir  
("Konuşulabilir" göstergesi hariç)

 f Öncelik özelliği, tüm etkin delege mikrofonlarını susturur
 f Başkan ünitesi için dikkat tonu (başkan öncelik işlevi)

Kontrol Ünitesi  f Dijital akustik geri bildirim engelleme içerir
 f İzlemeye olanak veren hoparlör/kulaklıklar
 f Harici ekipmanla arabirim oluşturur
 f 150 adete kadar üniteyi kontrol eder
 f iki farklı kontrol ünitesi bulunur

Dayanıklı Çantalar  f On adete kadar delege/başkan ünitesi taşıyın ve saklayın
 f Kontrol ünitesi ve altı adete kadar delege/başkan ünitesi 

(standart gövdeli) ve ayrıca uzatma kablolarını taşıyın 
ve saklayın

Aksesuarlar  f Uzatma kabloları, kurulum kabloları, raf montaj braketleri, 
kablo kelepçeleri, kablo kilitleri, el mikrofonları

Benzersiz Geliştirilmiş Tasarım
CCS 900 Ultro Avrupa'da tasarlanmıştır ve 
Bosch’un modern konferans donanımı üretmek 
konusunda uzun yıllara dayanan deneyimini 
yansıtır. Bosch'un temel ilkesi; teknoloji, tasarım 
ve kullanım kolaylığı açısından daha üstün ürünler 
yaratmaktır. Tasarım sürecinin her aşamasında 
ayrıntılara gösterilen özel dikkat, Bosch kalitesi 
ve dayanıklılığını garantiler:
-  Ürün tasarımında ergonomi ve estetik
-  Akustik tasarımda performans
-  Sistem tasarımında esneklik ve yeni özellikler

Kanıtlanmış yenilikler
Bosch konferans sistemleri, patent bekleyen 
"Konuşulabilir" göstergesi veya Bosch Konferans 
ve Genel Seslendirme Sistemlerinde yıllardır 
kullanılan dijital akustik geri bildirim engelleme 
gibi çok sayıda olağanüstü özellik sunar. 

Garantili kalite için kapsamlı testler
Bosch Avrupa'nın en büyük akustik test ve ölçüm 
tesislerinden birinin sahibi ve işletmecisidir ve 
bu tesisi mikrofon ve hoparlörleri doğru bir 
şekilde ölçmek için kullanmaktadır. Kapsamlı 
testler - tamamı uluslararası düzeyde tanınan 
endüstri standartlarına göre yapılmaktadır - 
müşterilerimizin, yüksek kalite konusunda 
Bosch'un tüm ürünlerine güvenebileceğini 
garanti eder.

Orijinal Bosch tasarımları 
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