
Bosch CCS 800 Ultro konferencesystem
Tilføjer innovation...



...med en fleksibel totalløsning  
til møder

  Unik, indbygget digital MP3- optagelse og -afspilning

   Fremragende talegengivelse med undertrykkelse af digital akustisk  

feedback

  Udviklet og designet i Holland

  Komplet konferencekontrol

  System med op til 150 enheder, som kan tilpasses den enkelte bruger

  Nemt at installere og anvende

  Fremtidssikret system pga. udvidelsesmulighederne

  Mobil eller permanent installation
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Optag og afspil de allersidste begivenheder
Bosch er kendt for sine fantastiske løsninger til 
kongresser og konferencer. For nylig har Bosch 
opdateret sit vellykkede CCS 800 Ultro 
konferencesystem. Det er perfekt til mindre 
mødeområder som rådhuse, retssale og 
kontorfællesskaber. Den nye model giver dig 
mulighed for at optage og afspille aktuelle 
begivenheder. Systemets indbyggede MP3-
optagelses- og afspilningssystem fungerer 
sammen med Secure Digital Cards (SD-kort), som 
kan tages ud, og giver yderligere sikkerhed og 
arkiveringsmuligheder. 

Autentisk design og teknologi
Denne stilfulde løsning er designet og udviklet 
af Boschs eksperter i Europa, og den har mange 
funktioner, herunder den ikon-baserede LCD-
skærm, der er nem at anvende, og en patenteret 
optagelsesbuffer. Denne funktion garanterer, 
at du ikke kommer til at miste et sekund 
af begivenhederne.

Ved hjælp af undertrykkelse af digital akustisk 
feedback kan du øge lydstyrken til et højere 
niveau uden at forstyrre den akustiske feedback. 
Tilføj komplet konferencekontrol med installations- 
fleksibilitet, og det bliver helt indlysende, hvorfor 
du skal vælge et autentisk produkt som det 
opdaterede CCS 800 Ultro.
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CCS 800 Ultro udgør en fremragende 
basisinstallation for middelstore til store 
forretnings- og konferencecentre. Med 
sin række af integrationsmuligheder, 
herunder videokonference og 
sprogdistribution, giver CCS 800 Ultro 
ægte fleksibilitet.

1 Enhed til ordstyrere
2  Enhed til 

mødedeltagere
3 Kontrolenhed
4  SD-kort, der kan 

optages på*

*ikke inkluderet. 

Patenteret SD™-  
og MP3-optage-  
funktion

Ultro grænse for akustisk 
feedback
Grænse for normal akustisk 
feedback

Systemforstærkning

Enhedsforstærkning
Lydtryksniveau
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I byrådet
Total samtalefleksibilitet og -kontrol

Fremragende talegengivelse og 
mødedeltagerstyring
Hver dag finder der forskellige typer af drøftelser 
sted i små og mellemstore offentlige områder, 
hvor byrådet holder møder. Fordi den er en 
fleksibel løsning for den type mødested, giver 
CCS 800 Ultro mødelederen mulighed for at lede 
og optage begivenheder samtidig med, at der er 
fremragende talegengivelse i hele rummet.  

Systemet kan kontrollere op til maksimalt 
150 enheder. Ordstyreren har via sin enhed adgang 
til en prioriteringsknap med en advarselstone, 
der kan bruges til tidsbegrænset eller permanent 
at dæmpe alle mødedeltageres enhedsmikrofoner. 
Systemet kan uden besvær håndtere det meste 
eksterne udstyr, herunder separate mikrofoner 
og et adressesystem for publikum.

CCS 800 Ultro lader ordstyreren styre og optage 
begivenhederne. Ordstyrerenheden har 
prioriteringsknap med en advarselstone til at 
dæmpe mødedeltagernes mikrofoner. Der kan 
også tilføjes yderligere mikrofoner og andet udstyr. 
På grund af undertrykkelse af digital akustisk 
feedback garanteres en fremragende 
talegengivelse i hele lokalet.
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1 Kontrolenhed med optager
2 Enhed for ordstyrere 
3 Mødedeltagerenheder
4 Plena mikserforstærker 120W
5 XLA 3200 linie array
 Højttalere 60W (x2)
6 Mikrofon



5

6  |  CCS 800 Ultro konferencesystem

I retslokalet
Garantien for digitale optagelser

MP3-optagelse og systemudvidelse
CCS 800 Ultro-systemet leverer en toppræstation 
i et typisk retslokale, for den giver mulighed for 
at deltage direkte i retsmødet via bord-
mødedeltagerenheder, mens dommeren holder 
orden ved hjælp af ordstyrerenheden.  
 
Det bedste ved det hele er, at CCS 800 Ultro-
systemet kan optage hele mødet eller 
nøglebegivenheder på udtagelige SD-kort - en 
nem og præcis metode til arkivering på en pc 
eller separat lagringsenhed eller til at afspille 
en tidligere vidneforklaring. Systemet angiver 
automatisk vigtige oplysninger som dato, tid og 
sporingsnumre på den ikon-baserede LCD-skærm. 
 
CCS 800 Ultro kan nemt udvides og har  
adskillige forbindelsesmuligheder, herunder 
høretelefonforbindelser til retssekretærerne, 
ekstra eksterne mikrofoner og et Bosch Plena 
offentlig adressesystem til offentlige tilhørere 
samt telefonkonference, tolke- og  
videokonferencemuligheder.

CCS 800 Ultro lader brugere optage og arkivere 
MP3-kompatible lydoptagelser på individuelle SD-
kort*. Denne kontrolenheds LCD-skærm, der er 
nem at anvende, viser ekstra oplysninger såsom 
dato og tid, filnavn, forløbet optagetid, antal 
optagne numre og hukommelsesstatus.

*ikke inkluderet.
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1 Kontrolenhed med optager
2 Enhed til ordstyrere 
3 Enheder til mødedeltagere
4 Plena mikserforstærker
 120W
5 XLA 3200 linie array 
 Højttalere 60W (x2)
6  PC til arkivering af  

MP3-optagelser
7 Mikrofon
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I Business Conference Center
Fremtidssikrede udvidelsesmuligheder

Fremragende basisinstallation til dynamiske 
forretningsmiljøer
CCS 800 Ultro udgør en fremragende 
basisinstallation til større internationale 
konferencecentre. CCS 800 Ultro kan let 
integreres med tolkesystemer som Bosch Integrus 
digital infrarød sprogdistributionssystem. Med 
sprogdistribution på selve den trådløse modtager 
giver denne løsning mødedeltagere og publikum 
adgang til simultantolkning ved hjælp af Boschs 
tolkepulte. 

En anden funktion ville være at integrere et 
telefonlink, så individuelle mødedeltagere eller 
tilmed grupper kan deltage fra andre steder. 
Deltagere på stedet kan anvende Boschs trådløse 
mikrofon til at tale eller lave præsentationer. 
En lang række andre integrationsmuligheder, 
herunder videokonference, gør det nemt at 
glemme at CCS 800 Ultro kan optage en hel 
konference eller begivenhed til akkurat arkivering 
og offentliggørelse.

CCS 800 Ultro-systemet kan håndtere 
forskellige former for eksternt udstyr såsom et 
tolkesystem, sprogdistribution, en 
telefonkobling til telekonferencer, et offentligt 
adressesystem og videokonferenceudstyr. 
Hjælpekomponenterne kan sættes direkte ind 
på bagsiden af kontrolenheden.
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1 Kontrolenhed med optager
2 Enhed for ordstyrere 
3 Enheder for mødedeltagere 
4 Telefonkobling
5 Plena mikserforstærker 120W
6 XLA 3200 linie array 
 Højttalere 60W (x2)
7 DCN tolkepult
8 Integrus-sendere
9 Integrus-modtagere
10 Trådløs mikrofon & modtager
11 Videokonferencesystem
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En fleksibel alt-i-én-konferenceløsning

Det omkostningseffektive basiskonferencesystem CCS 800 Ultro kan med lethed udvides, så det kan 
leve op til kravene i et større, mere komplekst konferencecenter. CCS 800 Ultro har mange 
anvendelsesmuligheder og er designet enten til mobil anvendelse eller permanent installation.

Enhed til mødedeltagere 







Giver mødedeltagere mulighed for at tale og lytte til begivenhederne
Højttalere og høretelefoner giver mulighed for at følge med
Mikrofoner med fleksibel arm 
To stik til stereohøretelefoner med indbygget lydstyrkekontrol

Enhed til ordstyrer






Har alle de samme funktioner som mødedeltagernes enhed
Prioriteringsknappen dæmper alle aktive mødedeltagermikrofoner
Advarselstone for ordstyrerenhed (ordstyrerens prioriteringsfunktion)

Kontrolenhed 













MP3-lydoptagelse og lydafspilning på SD-kort 
Omfatter undertrykkelse af digital akustisk feedback 
Sproguafhængig skærm med baggrundsbelysning 
Højttalere og høretelefoner giver mulighed  
for at følge med 
Grænseflader med eksternt udstyr 
Styrer op til 150 enheder
Der fås fire forskellige kontrolenheder 

Robuste kufferter 



Kuffert til transport og opbevaring af ti mødedeltager- 
og ordstyrerenheder
Kuffert til transport og opbevaring af kontrolenhed, seks 
mødedeltager-/ordstyrerenheder samt forlængerkabler

Secure Digital-kort  
(SD-kort)

 CCS 800 Ultro er kompatibelt med alle former for Secure Digital 
hukommelseskort (SD-kort)*
*Ikke inkluderet

Tilbehør  Forlængerkabler, trådløse mikrofoner, Plena-forstærkere 
og søjlehøjttalere og rack-monteringsbeslag 

Patenteret SD™- og 
MP3-optagefunktion



Robert Bosch A/S
Security Systems 
For yderligere oplysninger henvises til 
www.boschsecurity.dk
eller send en e-mail til
dk.securitysystems@bosch.com 
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En tradition med kvalitet og innovation
I mere end 100 år har navnet Bosch stået 
for kvalitet og pålidelighed. Bosch er den 
foretrukne globale leverandør af innovativ 
teknologi, med den højeste standard 
indenfor service og support. 

Hos Bosch Security Systems er vi stolte af 
at kunne tilbyde et stort produktsortiment 
indenfor tryghed, sikkerhed, kommunikation 
og lyd. Løsninger der er til at stole på, og som 
hver dag bruges verden over, lige fra opgaver 
i regeringsbygninger og offentlige steder til 
virksomheder, skoler og private hjem. 




