
Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro
Přináší inovace...



...s využitím flexibilního řešení pro 
konference

  Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu MP3 

  Vynikající srozumitelnost řeči s digitálním potlačením akustické zpětné vazby 

  Vyvinuto a navrženo v Nizozemsku

  Dokonalé ovládání konference

  Přizpůsobitelný systém až pro 150 jednotek

  Snadné použití a instalace

  Rozšiřitelný systém - investice do budoucnosti

  Přenosná nebo trvalá instalace
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Záznam a přehrávání celého jednání
Společnost Bosch si vydobyla světové uznání 
svými prvotřídními řešeními pro konferenční 
a kongresové systémy. Nedávno byl aktualizován 
úspěšný konferenční systém CCS 800 Ultro. Jako 
dokonalé řešení pro menší konferenční prostory, 
například radnice, soudní síně a místní obchodní 
centra, umožňuje nový model záznam a přehrávání 
celého průběhu jednání. Vestavěný systém 
záznamu a přehrávání zvuku ve formátu MP3 je 
díky využití paměťových karet SD (Secure Digital) 
spolehlivější a umožňuje archivaci. 

Originální vzhled a technologie
Toto stylové řešení bylo navrženo a vyvinuto 
odborníky společnosti Bosch v Evropě. 
Představuje různé možnosti využití, včetně snadno 
ovladatelné obrazovky LCD s ikonami 
a patentované vyrovnávací paměti pro záznam. 
Tyto vlastnosti zaručují uchování každé sekundy 
z jednání.

Díky funkci digitálního potlačení akustické zpětné 
vazby můžete výrazně zvýšit hlasitost bez rušivé 
akustické zpětné vazby. Přidáme-li dokonalé 
ovládání konference a flexibilní instalaci, jsou 
důvody pro volbu originálního produktu, jakým je 
aktualizovaná verze CCS 800 Ultro, zcela zřejmé.
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Systém CCS 800 Ultro představuje 
vynikající instalaci pro středně velká 
až rozsáhlá obchodní a konferenční 
centra. Díky mnoha různým možnostem 
integrace, například videokonferencí 
a tlumočení, nabízí systém CCS 800 
Ultro skutečnou flexibilitu.

1 Jednotka předsedajícího
2 Jednotka delegáta
3 Řídicí jednotka
4  Paměťové karty SD*

*Nejsou součástí dodávky.

Patentovaná funkce 
záznamu ve formátu 
mp3 na paměťové 
karty SD

Omezení akustické zpětné 
vazby Ultro
Běžné omezení akustické zpětné 
vazby

Zesílení systému

Jednotné zesílení
Úroveň

akustického
tlaku
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Na městském úřadě
Dokonalá flexibilita a ovládání jednání

Vynikající srozumitelnost řeči a správa delegátů
Ve veřejných prostorách malé až střední velkosti, 
probíhají každý den různé druhy diskusí. 
V takovém typu prostoru může díky flexibilnímu 
řešení předsedající řídit a zaznamenávat jednání 
pomocí zařízení CCS 800 Ultro a zároveň zajistit 
vysokou srozumitelnost řeči v celé místnosti.  

Systém může řídit nejvýše 150 jednotek. Pomocí 
jednotky předsedajícího má předseda přístup 
k přednostnímu tlačítku s upozorňovacím tónem, 
kterým lze dočasně nebo trvale ztlumit všechny 
mikrofony na jednotkách delegátů. Systém snadno 
pracuje s většinou externích zařízení, včetně 
samostatných mikrofonů a systému veřejného 
ozvučení pro posluchače.

Systém CCS 800 Ultro umožňuje předsedajícímu 
spravovat a zaznamenávat jednání. Součástí 
jednotky předsedajícího je přednostní tlačítko 
s upozorňovacím tónem, kterým lze ztlumit 
mikrofony delegátů. Je možné přidat další 
mikrofony a zařízení. Díky digitálnímu potlačení 
akustické zpětné vazby je zaručena vysoká 
srozumitelnost řeči v celé místnosti.
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1 Řídicí jednotka s rekordérem
2 Jednotka předsedajícího
3 Jednotky delegátů
4  Směšovací zesilovač 

Plena 120W
5  Reproduktory Line Array 

XLA 3200 60 W (x2)
6 Mikrofon
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V soudní síni
Záruka digitálního záznamu

Záznam ve formátu MP3 a rozšiřitelnost systému
V soudní síni podává systém CCS 800 Ultro 
špičkový výkon s využitím stolních jednotek 
delegátů. Soudce řídí diskusi pomocí jednotky 
předsedajícího.  
 
Největší výhodou systému CCS 800 Ultro je 
možnost záznamu celého zasedání nebo jeho 
klíčových částí na paměťové karty SD, které 
představují snadnou metodu archivace v počítači 
nebo v samostatném úložném zařízení s možností 
přehrání dřívější výpovědi. Systém automaticky 
označí na obrazovce s ikonami základní informace, 
například datum, čas a evidenční čísla. 
 
Systém CCS 800 Ultro je snadno rozšiřitelný 
a poskytuje různé možnosti připojení, například 
sluchátek pro soudní úředníky, dalších externích 
mikrofonů, systému veřejného ozvučení Bosch 
Plena pro veřejné prostory a také využití možností 
telefonních konferencí, tlumočení 
a videokonferencí.

Systém CCS 800 Ultro umožňuje uživatelům 
zaznamenat a archivovat nahrávky ve formátu 
MP3 na kartách SD*. Uživatelsky přívětivá 
obrazovka LCD řídicí jednotky zobrazuje další 
informace, například datum a čas, název souboru, 
uplynulý čas nahrávání, počet zaznamenaných 
stop a stav paměti.

*Nejsou součástí dodávky.
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1 Řídicí jednotka s rekordérem
2 Jednotka předsedajícího
3 Jednotky delegátů
4 Směšovací zesilovač Plena
 120W
5  Reproduktory Line Array 

XLA 3200 60 W (x2)
6  Počítač pro archivaci 

záznamu formátu MP3
7 Mikrofon
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V obchodním konferenčním centru
Rozšiřitelnost zajištěná i v budoucnosti

Prvotřídní instalace pro dynamická obchodní 
prostředí
Systém CCS 800 Ultro představuje vynikající 
základní instalaci pro rozsáhlejší mezinárodní 
obchodní a konferenční centra. Systém CCS 800 
Ultro se snadno integruje s interpretačními 
systémy, jako je například digitální infračervený 
tlumočnický systém Bosch Integrus. Protože výběr 
jazyka probíhá v samotném bezdrátovém přijímači, 
dává toto řešení delegátům a členům publika 
přístup k simultánním překladům vytvářeným 
tlumočníky pomocí tlumočnických pultů Bosch. 

Další možností je integrace telefonického 
propojení, které umožní jednotlivým delegátům 
nebo skupinám účast ze vzdálených stanovišť. 
Osobně přítomní účastníci mohou hovořit nebo 
uvádět prezentaci pomocí bezdrátového 
mikrofonu Bosch. Kromě různých možností 
integrace, včetně videokonferencí, nezapomeňte, 
že lze pomocí systému CCS 800 Ultro také 
zaznamenat celou konferenci nebo událost za 
účelem správné archivace nebo publikování.

Systém CCS 800 Ultro umí pracovat s mnoha 
různými externími zařízeními, jako je například 
tlumočnický systém, distribuce jazyků, telefonní 
spojovací jednotka pro konference, systém 
veřejného ozvučení a zařízení pro videokonference. 
Pomocné komponenty je možné připojit přímo 
k zadní části řídicí jednotky.
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1 Řídicí jednotka s rekordérem
2 Jednotka předsedajícího
3 Jednotky delegátů 
4 Telefonní spojovací jednotka
5  Směšovací zesilovač Plena 

120W
6  Reproduktory Line Array 

XLA 3200 60 W (x2)
7 Tlumočnický pult DCN
8 Zářiče systému Integrus
9 Přijímače systému Integrus
10 Bezdrátový mikrofon 
 a přijímač
11 Systém pro videokonference
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Flexibilní multifunkční zařízení pro 
konference

Cenově výhodný základní systém CCS 800 Ultro určený pro konference lze snadným rozšířením 
přizpůsobit požadavkům většího, komplexnějšího konferenčního centra. Víceúčelový systém CCS 800 
Ultro je navržen pro přenosné použití nebo trvalou instalaci.

Jednotka delegáta 







Umožňuje delegátům hovořit a poslouchat jednání
Je umožněn příposlech pomocí reproduktoru nebo sluchátek
Mikrofon na pružném držáku 
Dvě zásuvky na sluchátka s vestavěným ovládáním hlasitosti

Jednotka předsedajícího






Obsahuje všechny funkce jednotky delegáta
Funkce upřednostnění dovoluje ztlumit všechny aktivní mikrofony 
delegátů
Upozorňovací tón pro jednotku předsedajícího (přednostní funkce 
předsedy)

Řídicí jednotka 













Záznam a přehrávání zvuku ve formátu MP3 na karty SD 
Obsahuje funkci digitálního potlačení akustické zpětné vazby 
Podsvícený vícejayzčný
Je umožněn příposlech pomocí reproduktoru  
nebo sluchátek 
Rozhraní s externími zařízeními 
Ovládá až 150 jednotek
K dispozici jsou čtyři různé řídicí jednotky

Pevné kufry 



Kufr pro přepravu a uložení deseti jednotek delegátů nebo 
předsedajícího
Kufr pro přepravu a uložení řídicí jednotky, šesti jednotek delegátů 
nebo předsedajícího a prodlužovacích kabelů

Karty SD (Secure Digital)  Systém CCS 800 Ultro je kompatibilní se všemi typy paměťových 
karet Secure Digital*
*Nejsou součástí dodávky.

Příslušenství  Prodlužovací kabely, bezdrátové mikrofony, zesilovače a sloupové 
reproduktory Plena a držáky pro montáž do stojanu

Patentovaná funkce záznamu ve 
formátu mp3 na paměťové karty SD



Bosch Security Systems 
Pro více informací navštivte naše webové 
stránky www.boschsecuritysystems.cz
nebo napište e-mail na adresu 
cz.securitysystems@bosch.com 
 
© Bosch Security Systems, 2007 
Vytištěno v Nizozemsku
Změny vyhrazeny
CO-BD-cz-01_F01U519112_01 

Tradice kvality a inovace
Jméno Bosch je už více než 100 let synonymem 
kvality a spolehlivosti. S tímto vědomím nabízí 
společnost Bosch Security Systems rozsáhlou 
řadu protipožárních a zabezpečovacích 
systémů, systémů přivolání pomoci, systémů 
průmyslové televize, ozvučovacích systémů 
a konferenčních kongresových a tlumočnických 
systémů, které Vám pomohou nalézt řešení pro 
jakékoli použití. Všechny výrobky Bosch 
Security Systems jsou dodávány na český 
a slovenský trh prostřednictvím autorizovaných 
partnerů, kteří Vám nejen dodají zařízení, ale 
i pomohou při návrhu systému, přípravě 
a zpracování projektu, provedou instalaci 
a oživení systému a zajistí případný servis. 
Jsme globálním dodavatelem inovativní 
technologie. Naše produkty mají nejvyšší 
úroveň podpory a služeb. Hledáte-li spolehlivá 
řešení, zvolte společnost Bosch.




