Bosch CCS 800 Ultro -keskustelujärjestelmä
Lisää innovaatiota...
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...joustavalla, kaikenkattavalla
kokousjärjestelmällä

 Ainutlaatuinen, sisäänrakennettu digitaalinen MP3-tallennus ja toisto
 Erinomainen puheen selkeys digitaalisen akustisen kierron
vaimennuksen ansiosta
 Kehitetty ja suunniteltu Alankomaissa
 Kattava keskustelunhallinta
 Mukautettavassa järjestelmässä jopa 150 laitetta
 Helppo käyttää ja asentaa
 Laajennettavissa ja päivitettävissä
 Liikkuva tai pysyvä asennus

Tallenna ja toista kokouksen kulku

Ainutlaatuinen rakenne ja tekniikka

Laadukkaista kongressi- ja konferens-

Tämä tyylikäs ratkaisu on Boschin eurooppalaisten

sijärjestelmistään tunnettu Bosch on

asiantuntijoiden suunnittelema ja kehittämä.

nyt julkaissut päivitetyn version CCS 800 Ultro

Sen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa

-keskustelujärjestelmästä. Uusi malli sopii

helppokäyttöinen, kuvakepohjainen LCD-näyttö ja

erinomaisesti pienehköihin kokoustiloihin, kuten

patentoitu tallennuspuskuri. Tämä ominaisuus

kaupungintaloihin, oikeussaleihin ja paikallisiin

takaa, että jokainen sekunti kokouksesta tallentuu.

liiketiloihin. Laitteella voit tallentaa ja toistaa
kokouksen kulun tarkasti. Sen sisäänrakennettu

Digitaalisen akustisen kierron vaimennuksen

MP3-audiotallennus- ja -toistojärjestelmä käyttää

ansiosta voit lisätä äänenvoimakkuutta yli

vaihdettavia Secure Digital -kortteja (SD-kortit),

normaalitason ilman häiritsevää akustista kiertoa.

mikä lisää luotettavuutta ja arkistointimahdolli-

Lisäksi laitteessa on kattava keskustelunhallinta

suuksia.

ja joustavat asennusmahdollisuudet. Siksi onkin
selvää, miksi valitset aidon tuotteen, päivitetyn
CCS 800 Ultron.
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Puheenjohtajan laite
Osallistujan laite
Ohjausyksikkö
Tallentavat SD-kortit*

CCS 800 Ultro on mainio
peruslaitteisto keskikokoisiin ja suuriin
kauppa- ja kongressikeskuksiin. CCS
800 Ultron laajat integrointimahdollisuudet, kuten videokonferenssit ja
puheviestintälaitteet, takaavat
erinomaisen joustavuuden.

*ei toimiteta mukana.
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Ultron akustisen kierron rajoitus
Tavallinen akustisen kierron rajoitus
Äänenpainetaso

Yksikkövahvistus

Järjestelmän vahvistus

Patentoitu SD™ja MP3-tallennusominaisuus
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Kaupunginvaltuustossa
Täydelliset keskustelumahdollisuudet ja hallinta
Erinomainen puheen selkeys ja osallistujien
hallinta
Pienissä ja keskisuurissa julkisissa tiloissa
järjestetyissä kaupunginvaltuuston kokouksissa
käydään päivittäin erilaisia keskusteluita. CCS 800
Ultro on joustava ratkaisu tämäntyyppiseen
ympäristöön, sillä sen avulla puheenjohtaja
voi ohjata ja tallentaa puhetta. Puheen selkeys
on erinomainen koko tilassa.
Järjestelmällä voi ohjata jopa 150 laitetta.
Puheenjohtajan laitteessa on mahdollisuus
käyttää prioriteettipainiketta ja äänimerkkiä,
joiden avulla voi väliaikaisesti tai pysyvästi
mykistää osallistujien laitteiden mikrofonit.
Järjestelmällä voi helposti hallita useimpia
ulkoisia laitteita, kuten erilliset mikrofonit
ja yleisäänentoistojärjestelmät.

CCS 800 Ultron avulla puheenjohtaja voi hallita
ja tallentaa puhetta. Puheenjohtajan laitteessa on
prioriteettipainike ja äänimerkki, joiden avulla
osallistujien mikrofonit voi mykistää. Laitteistoon
voi lisätä mikrofoneja ja muita laitteita. Digitaalisen
akustisen kierron vaimennin takaa erinomaisen
puheen selkeyden koko tilassa.
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Ohjausyksikkö ja tallennin

2

Puheenjohtajan laite

3

Osallistujien laitteet

4

Plena-mikserivahvistin 120 W

5

XLA 3200 Line Array
-kaiuttimet 60 W (x 2)
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Mikrofoni
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Oikeussalissa
Digitaalisten tallenteiden takuu
MP3-tallennus ja järjestelmän laajennettavuus
Tyypillisessä oikeussalissa CCS 800 Ultro
-järjestelmän suorituskyky on huipussaan, sillä
sen avulla osanottajat voivat osallistua suoraan
käsittelyyn pöydissä olevien osallistujien laitteiden
avulla, kun taas tuomari pitää järjestystä yllä
puheenjohtajan laitteella.
Mikä parasta, CCS 800 Ultro -järjestelmällä voi
tallentaa koko käsittelyn tai tärkeimmät kohdat
vaihdettaville SD-korteille. Siten ne on helppo
siirtää arkistoitavaksi tietokoneeseen tai erilliseen
tallennuslaitteeseen ja niiltä voi toistaa aiempia
todistajanlausuntoja. Järjestelmä ilmoittaa
tärkeimmät tiedot, kuten päivämäärän, kellonajan
ja seurantanumerot kuvakepohjaisessa LCDnäytössään.
CCS 800 Ultro on helposti laajennettavissa, sillä
sen liitäntämahdollisuuksiin sisältyvät liitännät
kirjurien kuulokkeille, ulkoisille lisämikrofoneille
ja Bosch Plena -yleisäänentoistojärjestelmille
sekä puhelinkonferensseille, tulkkausja videolaitteistoille.

CCS 800 Ultron avulla käyttäjät voivat tallentaa
ja arkistoida MP3-yhteensopivia tallenteita
yksittäisille SD-korteille*. Ohjauslaitteen
helppokäyttöisessä LCD-näytössä näkyy
lisätietoja, kuten päivämäärä ja kellonaika,
tiedoston nimi, kulunut tallennusaika,
tallennettujen raitojen määrä ja muistin tila.
*ei toimiteta mukana.
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Osallistujien laitteet
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Plena-mikserivahvistin 120 W
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XLA 3200 Line Array
-kaiuttimet 60 W (x 2)
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Tietokone MP3-tallenteiden
arkistoimiseen
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Mikrofoni
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Kongressikeskuksessa
Päivitettävä ja laajennettava
Erinomainen peruslaitteisto
dynaamisiin bisnesympäristöihin
CCS 800 Ultro on erinomainen peruslaitteisto
suurempiinkin kansainvälisiin kauppaja kongressikeskuksiin. CCS 800 Ultro on
helposti liitettävissä tulkkausjärjestelmiin,
kuten digitaaliseen Bosch Integrus
-infrapunatulkkausjärjestelmään. Kun kieli
valitaan suoraan langattomalla vastaanottimella,
osallistujat ja yleisö voivat kuunnella
simultaanitulkkausta Boschin tulkkauspöydistä.

7

Laitteeseen voi liittää myös puhelinlinkin,
jolla yksittäiset osallistujat tai ryhmät voivat
osallistua kokoukseen etäsijainnista. Paikalla

6

olevat osallistujat voivat käyttää Boschin
langattomia mikrofoneja keskustelemiseen
tai puheiden pitoon. Useiden muiden
integrointimahdollisuuksien, kuten
videokonferenssien, lisäksi kannattaa muistaa,
että CCS 800 Ultro pystyy myös tallentamaan
koko kongressin tai tapahtuman tarkkaa
arkistointia tai julkaisua varten.

CCS 800 Ultro -järjestelmällä voi ohjata useita
ulkoisia laitteita, kuten tulkkausjärjestelmät,
puheviestintäjärjestelmät, puhelinkonferenssien
puhelinkytkin, yleisäänentoistojärjestelmä ja
videokonferenssijärjestelmä. Lisäkomponentit
voi liittää suoraan ohjausyksikön takana oleviin
liitäntöihin.
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Puheenjohtajan laite
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Osallistujien laitteet
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Puhelinkytkin
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Plena-mikserivahvistin 120 W
XLA 3200 Line Array
-kaiuttimet 60 W (x 2)
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DCN-tulkkauspöytä
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Integrus-infrapunalähettimet
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Integrus-vastaanottimet

10 Langaton mikrofoni ja
vastaanotin
11 Videokonferenssijärjestelmä
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Ohjausyksikkö ja tallennin
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Joustava kaikenkattava
keskustelujärjestelmä
Edullinen peruskeskustelujärjestelmä CCS 800 Ultro on helposti laajennettavissa vastaamaan
suuremman kongressikeskuksen vaativampiin tarpeisiin. Monikäyttöinen CCS 800 Ultro on suunniteltu
sekä liikkuvaan käyttöön että pysyvästi asennettavaksi.

Osallistujan laite






Puheenjohtajan laite





Ohjausyksikkö









Osallistujat voivat puhua ja kuunnella kokousta
Kaiuttimet/kuulokkeet mahdollistavat valvonnan
Mikrofonissa taipuva varsi
Kaksi kuulokeliitäntää ja sisäinen äänenvoimakkuuden säätö

Sisältää kaikki osallistujan laitteen toiminnot
Prioriteettitoiminto mykistää kaikki käytössä olevat osallistujien
mikrofonit
Puheenjohtajan laitteen äänimerkki (puheenjohtajan
prioriteettitoiminto)

MP3-audiotallennus ja -toisto SD-korteilla
Digitaalinen akustisen kierron vaimennus
Taustavalaistu kuvakepohjainen näyttö
Kaiuttimet/kuulokkeet mahdollistavat valvonnan
Liitännät ulkoisille laitteille
Ohjaa jopa 150 laitetta
Saatavana neljä eri ohjausyksikköä
Patentoitu SD™- ja
MP3-tallennusominaisuus

Kestävät salkut




Salkku kymmenen osallistujan/puheenjohtajan laitteen
kuljettamiseen ja säilyttämiseen
Salkku ohjausyksikön kuljettamiseen ja säilyttämiseen, kuusi
osallistujan/puheenjohtajan laitetta ja jatkojohdot

Secure Digital -kortit



CCS 800 Ultro on yhteensopiva kaikentyyppisten Secure Digital
-muistikorttien kanssa*
*Ei toimiteta mukana.

Lisävarusteet



Jatkojohdot, langattomat mikrofonit, Plena-vahvistimet
ja -pylväskaiuttimet sekä telineasennuskiinnikkeet

Perinteinä laatu ja innovaatiot
Jo yli sadan vuoden ajan nimi Bosch on
merkinnyt laatua ja luotettavuutta. Bosch
Security Systemsin laajaan tuotevalikoimaan
kuuluu kattavia paloilmoitin-, rikosilmoitin-,
henkilöturva-, videovalvonta- ja
viestintäjärjestelmiä sekä niiden osia. Niistä
löydät sopivan ratkaisun mihin tahansa
turvasovellukseen. Toimitamme innovatiivista
turvallisuustekniikkaa maailmanlaajuisesti
ja takaamme parhaan mahdollisen palvelun
ja käyttötuen. Kun tarvitset luotettavia
turvallisuusratkaisuja, valitse Bosch.
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