
Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch
Προσθέτουμε καινοτομία...



...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα»  
συνεδριακή λύση

   Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής και αναπαραγωγής MP3 

  Εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας με ψηφιακή καταστολή του «σφυρίγματος» 

  Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε στην Ολλανδία

  Πλήρης έλεγχος της συζήτησης

  Δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος με έως και 150 μονάδες

  Εύκολο στη χρήση και την εγκατάσταση

  Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες

  Φορητή ή σταθερή εγκατάσταση
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Εγγραφή και αναπαραγωγή «στο λεπτό»
Γνωστή για τις διεθνούς κλάσης συνεδριακές λύσεις 
της, η Bosch πρόσφατα ανανέωσε το ήδη 
επιτυχημένο Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro. 
Το νέο μοντέλο είναι ιδανικό για μικρότερους 
συνεδριακούς χώρους όπως π.χ. δημαρχεία, 
δικαστήρια και τοπικά επιχειρηματικά κέντρα και 
σας επιτρέπει να εγγράφετε και να αναπαράγετε 
συνεδριάσεις «στο λεπτό». Το ενσωματωμένο 
σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής MP3 
λειτουργεί με αφαιρούμενες κάρτες μνήμης SD 
(Secure Digital) για επιπρόσθετη αξιοπιστία 
και δυνατότητες αρχειοθέτησης.

Αυθεντικός σχεδιασμός και τεχνολογία
Αυτή η κομψή λύση, που σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε από ειδικούς της Bosch στην Ευρώπη, 
διαθέτει διάφορες προαιρετικές μονάδες όπως 
μεταξύ άλλων η εύκολη στη χρήση οθόνη LCD που 
λειτουργεί με εικονίδια, καθώς και η πατενταρισμένη  
προσωρινή μνήμη (buffer) εγγραφής. Με τη 
δυνατότητα αυτή, εξασφαλίζετε ότι δε θα χάσετε 
ούτε δευτερόλεπτο από τη συνεδρίαση.

Χάρη στην ψηφιακή καταστολή του φαινομένου του 
«σφυρίγματος», μπορείτε να αυξήσετε την ένταση 
του ήχου σε υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα 
χωρίς να παράγεται το ενοχλητικό «σφύριγμα». 
Εάν σε όλα αυτά προσθέσετε τον πλήρη έλεγχο 
της συζήτησης και την ευελιξία στην εγκατάσταση, 
είναι «ηλίου φαενότερο» γιατί πρέπει 
να προτιμήσετε ένα αυθεντικό προϊόν όπως 
το αναβαθμισμένο CCS 800 Ultro.



3

1

2

2

4

1

   

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro |  3

Το CCS 800 Ultro αποτελεί μια 
εξαιρετική βασική εγκατάσταση για 
επιχειρηματικά και συνεδριακά κέντρα 
μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Με μια 
μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων 
ενσωμάτωσης, όπως μεταξύ άλλων 
τη δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης και 
ξεχωριστών γραμμών διερμηνείας, 
το CCS 800 Ultro προσφέρει πραγματική 
ευελιξία.

1 Μονάδα προεδρεύοντος
2 Μονάδα συνέδρου
3 Μονάδα ελέγχου
4  Εγγράψιμες κάρτες 

μνήμης SD*

*δεν περιλαμβάνονται. 

Πατενταρισμένη 
δυνατότητα SD™  
και εγγραφής MP3  
 

Περιορισμός «σφυρίγματος» 
Ultro

Απλός περιορισμός «σφυρίγματος»

Απολαβή συστήματος

Απολαβή Unity
Στάθμη
πίεσης

ήχου
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Στο Δημαρχείο
Πλήρης ευελιξία και έλεγχος συζήτησης

Εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας και διαχείριση 
συνέδρων
Καθημερινά, λαμβάνουν χώρα διάφορες συζητήσεις 
σε δημόσιους χώρους μικρομεσαίου μεγέθους, 
όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Το CCS 800 Ultro είναι μια ευέλικτη λύση για αυτό 
το είδος συνεδριάσεων, αφού επιτρέπει στον 
προεδρεύοντα να καθοδηγεί και να εγγράφει 
τη συνεδρίαση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας σε ολόκληρη 
την αίθουσα.  

Το σύστημα αυτό μπορεί να ελέγξει μέχρι  
και 150 μονάδες. Μέσω της μονάδας του 
προεδρεύοντος, ο προεδρεύων έχει πρόσβαση 
σε ένα κουμπί προτεραιότητας που συνοδεύεται 
από έναν προειδοποιητικό ήχο, για την προσωρινή 
ή οριστική σίγαση των μικροφώνων όλων των 
μονάδων των συνέδρων. Το σύστημα μπορεί εύκολα 
να διαχειριστεί τις περισσότερες εξωτερικές 
συσκευές, όπως μεταξύ άλλων ξεχωριστά 
μικρόφωνα και ένα σύστημα ανακοινώσεων  
για το ακροατήριο.

Το CCS 800 Ultro επιτρέπει στον προεδρεύοντα 
να διαχειρίζεται και να εγγράφει τη συνεδρίαση.
Η μονάδα του προεδρεύοντος διαθέτει ένα κουμπί 
προτεραιότητας που συνοδεύεται από έναν 
προειδοποιητικό  ήχο, για τη σίγαση των 
μικροφώνων των συνέδρων. Μπορείτε επίσης 
να προσθέσετε κι άλλα μικρόφωνα ή συσκευές. 
Χάρη στην ψηφιακή καταστολή του φαινομένου 
του «σφυρίγματος», διασφαλίζεται η εξαιρετική 
ευκρίνεια ομιλίας σε ολόκληρη την αίθουσα.
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1  Μονάδα ελέγχου 
με καταγραφικό

2 Μονάδα προεδρεύοντος
3 Μονάδα συνέδρων
4  Μίκτης και τελικός ενισχυτής 

Plena ισχύος 120 W
5  Μεγάφωνα γραμμικής 

συστοιχίας XLA 3200 ισχύος 
60 W (x2)

6 Μικρόφωνο
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Στο Δικαστήριο
Εγγύηση ψηφιακών εγγραφών

Εγγραφές MP3 και δυνατότητα επέκτασης του 
συστήματος
Σε μια συνήθη αίθουσα δικαστηρίου, το σύστημα 
CCS 800 Ultro κάνει «θαύματα», αφού επιτρέπει 
στους παράγοντες της δίκης να συμμετέχουν άμεσα 
στην ακροαματική διαδικασία μέσω μονάδων 
συνέδρων που υπάρχουν στα έδρανα, ενώ 
ο Δικαστής διατηρεί τον έλεγχο της τάξης με 
τη μονάδα προεδρεύοντος.  
 
Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το σύστημα 
CCS 800 Ultro μπορεί να εγγράψει ολόκληρη 
τη διαδικασία ή τα σημαντικότερα μέρη της σε 
αφαιρούμενες κάρτες μνήμης SD – μια εύκολη 
και ακριβή μέθοδο αρχειοθέτησης σε έναν Η/Υ 
ή ξεχωριστή συσκευή αποθήκευσης και την 
αναπαραγωγή προηγούμενων καταθέσεων 
μαρτύρων. Το σύστημα επισημαίνει αυτόματα 
ζωτικής σημασίας πληροφορίες όπως π.χ. 
ημερομηνία, ώρα και αριθμούς παρακολούθησης 
στην οθόνη LCD εικονιδίων που διαθέτει. 
 
Το CCS 800 Ultro επεκτείνεται εύκολα και 
προσφέρει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης, όπως 
π.χ. υποδοχές σύνδεσης ακουστικών για τους 
δικαστικούς υπαλλήλους, επιπρόσθετα εξωτερικά 
μικρόφωνα, ένα σύστημα ανακοινώσεων Plena της 
Bosch για το ακροατήριο, καθώς και δυνατότητες 
τηλεδιάσκεψης μέσω τηλεφώνου, διερμηνείας και 
βιντεοδιάσκεψης.

Το CCS 800 Ultro σάς επιτρέπει να εγγράφετε 
και να αρχειοθετείτε ηχητικές εγγραφές σε μορφή 
MP3 σε ξεχωριστές κάρτες μνήμης SD*. Η εύκολη 
στη χρήση οθόνη LCD της μονάδας ελέγχου 
δείχνει επιπρόσθετες πληροφορίες όπως π.χ. 
την ημερομηνία και την ώρα, το όνομα αρχείου, 
το χρόνο εγγραφής που έχει παρέλθει, τον αριθμό 
των εγγεγραμμένων κομματιών και την κατάσταση 
της μνήμης.

*δεν περιλαμβάνονται.
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1  Μονάδα ελέγχου με 
καταγραφικό

2 Μονάδα προεδρεύοντος
3 Μονάδα συνέδρων
4  Μίκτης και τελικός ενισχυτής 

Plena ισχύος 120 W
5  Μεγάφωνα γραμμικής 

συστοιχίας XLA 3200 ισχύος 
60 W (x2)

6  Η/Υ για την αρχειοθέτηση 
εγγραφών MP3

7 Μικρόφωνο
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Στο Επιχειρηματικό συνεδριακό κέντρο
Δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον ανάλογα 
με τις ανάγκες

Εξαιρετική βασική εγκατάσταση για δυναμικά 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα
Το CCS 800 Ultro αποτελεί μια εξαιρετική βασική 
εγκατάσταση για επιχειρηματικά και συνεδριακά 
κέντρα μεγαλύτερης κλίμακας. Το CCS 800 Ultro 
συνδυάζεται εύκολα με συστήματα διερμηνείας 
όπως π.χ. το Ψηφιακό σύστημα διερμηνείας με 
υπέρυθρες της Bosch. Επειδή η επιλογή της 
εκάστοτε γλώσσας γίνεται στον ίδιο τον ασύρματο 
δέκτη, η λύση αυτή προσφέρει στους συνέδρους 
και στα μέλη του ακροατηρίου πρόσβαση σε 
ταυτόχρονες διερμηνείες που γίνονται από 
διερμηνείς που χρησιμοποιούν τις καμπίνες 
διερμηνείας της Bosch. 

Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε μια τηλεφωνική 
ζεύξη, προκειμένου να επιτρέψετε σε άτομα 
ή ακόμη και ομάδες και συμμετέχουν από 
απομακρυσμένες θέσεις. Οι τοπικοί συμμετέχοντες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα Ασύρματο 
μικρόφωνο της Bosch για να μιλήσουν ή να κάνουν 
μια παρουσίαση. Με μια ποικιλία άλλων 
δυνατοτήτων ενσωμάτωσης, όπως μεταξύ άλλων 
η βιντεοδιάσκεψη, είναι εύκολο να ξεχάσετε ότι το 
CCS 800 Ultro μπορεί να εγγράψει μια ολόκληρη 
συνεδρίαση ή εκδήλωση για λόγους επακριβούς 
αρχειοθέτησης ή και δημοσίευσης.

Το σύστημα CCS 800 Ultro μπορεί 
να διαχειριστεί μια ποικιλία εξωτερικού 
εξοπλισμού, όπως π.χ. σύστημα διερμηνείας, 
διανομή πολλαπλών γλωσσών διερμηνείας, 
τηλεφωνικός ζεύκτης για τηλεδιασκέψεις, 
σύστημα ανακοινώσεων για το κοινό και 
εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης. Οι βοηθητικές 
μονάδες συνδέονται απ' ευθείας στο πίσω μέρος 
της μονάδας ελέγχου.
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1  Μονάδα ελέγχου με 
καταγραφικό

2 Μονάδα προεδρεύοντος
3 Μονάδα συνέδρων 
4 Τηλεφωνικός ζεύκτης
5  Μίκτης και τελικός ενισχυτής 

Plena ισχύος 120 W
6  Μεγάφωνα γραμμικής 

συστοιχίας XLA 3200 ισχύος 
60 W (x2)

7 Καμπίνα διερμηνείας DCN
8 Πομποί Integrus
9 Δέκτες Integrus
10  Ασύρματο μικρόφωνο και 

δέκτης
11 Σύστημα βιντεοδιάσκεψης
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Μια ευέλικτη συνεδριακή λύση «όλα σε ένα»

Ως ένα οικονομικά προσιτό βασικό συνεδριακό σύστημα, το συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro μπορεί 
εύκολα να επεκταθεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός μεγαλύτερου και πιο σύνθετου 
συνεδριακού κέντρου. Το CCS 800 Ultro είναι ένα σύστημα πολλαπλών χρήσεων και έχει σχεδιαστεί τόσο 
για κινητή όσο και για μόνιμη εγκατάσταση.

Μονάδα συνέδρου 







Επιτρέπει στους συνέδρους να μιλούν και να ακούνε κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης
Ηχείο/ ακουστικά για παρακολούθηση
Μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος 
Δύο υποδοχές σύνδεσης ακουστικών με ενσωματωμένο ρυθμιστικό 
έντασης

Μονάδα προεδρεύοντος






Ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες της μονάδας συνέδρου
Η δυνατότητα προτεραιότητας κλείνει όλα τα ανοικτά μικρόφωνα 
συνέδρων
Προειδοποιητικός ήχος για τη μονάδα προεδρεύοντος (λειτουργία 
προτεραιότητας προεδρεύοντος)

Μονάδα ελέγχου 













Εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου MP3 σε κάρτες μνήμης SD 
Ενσωματώνει ψηφιακή καταστολή «σφυρίγματος» 
Οθόνη μόνο με εικονίδια, με οπίσθιο φωτισμό 
Ηχείο/ ακουστικά για παρακολούθηση 
Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εξοπλισμό 
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 150 μονάδων
Διατίθενται τέσσερις διαφορετικές μονάδες ελέγχου

Βαλιτσάκια μεταφοράς 
βαρέως τύπου





Βαλιτσάκι για τη μεταφορά και φύλαξη δέκα μονάδων  
(συνέδρων/προεδρεύοντος)
Βαλιτσάκι για τη μεταφορά και φύλαξη της μονάδας ελέγχου, 
έξι μονάδων (συνέδρων/ προεδρεύοντος) μαζί με τα καλώδια 
προέκτασης

Κάρτες μνήμης SD  Το CCS 800 Ultro είναι συμβατό με όλους τους τύπους καρτών 
μνήμης SD (Secure Digital)*
*Δεν περιλαμβάνονται.

Παρελκόμενα  Καλώδια προέκτασης, ασύρματα μικρόφωνα, τελικοί ενισχυτές Plena 
και ηχεία γραμμικής συστοιχίας και στηρίγματα στερέωσης 
σε ικρίωμα (rack)

Πατενταρισμένη δυνατότητα SD™ και 
εγγραφής MP3



Bosch Security Systems 
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.boschsecurity.gr
ή στείλτε μας ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
boschST@gr.bosch.com 
 
© Bosch Security Systems, 2007 
Τυπώθηκε στην Ολλανδία
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
CO-BD-el-01_F01U519065_01

Παράδοση ποιότητας και καινοτοµίας.
Για πάνω από 100 χρόνια το όνοµα της Bosch 
αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. 
Τα συστήµατα ασφάλειας της Bosch σας 
προσφέρουν µε υπερηφάνεια µία τεράστια 
ποικιλία συσκευών πυροπροστασίας, 
παραβίασης, ειδοποίησης κινδύνου ατόμων, 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διαχείρισης, 
επικοινωνίας και εξαρτήµατα που θα σας 
βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε κάθε εφαρµογή. 
Είµαστε ο παγκόσµιος προµηθευτής 
πρωτοποριακών και καινοτοµικών τεχνολογικών 
συστηµάτων που συνοδεύονται από άριστη 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Αν αναζητάτε 
λύσεις στις οποίες µπορείτε να βασιστείτε, 
επιλέξτε το όνοµα της Bosch.




