Bosch CCS 800 Ultro hozzászólói rendszer
Innovatív megoldás...
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...a konferenciák rugalmas
lebonyolításáért

 Egyedi, digitális MP3-felvétel és lejátszás
 Kiváló beszédérthetőség, digitális gerjedésgátlás
 Kifejlesztése és tervezése Hollandiában történt
 A megbeszélés hatékony irányíthatósága
 150 egységig igény szerint alakítható rendszer
 Könnyen felszerelhető, egyszerű használat
 Rendszerbővíthetőség
 Mobil vagy fix telepítés

Az ülések rögzítése és visszajátszása percről

Egyedülálló formatervezés és technológia

percre

Ez, a Bosch európai szakemberei által tervezett

A Bosch, amelyet világszínvonalú kongresszusi

és kifejlesztett, stílusos megoldás különféle

és konferenciamegoldásai tettek ismertté,

opciókkal rendelkezik, amelyek között

az utóbbi időben frissítette sikeres CCS 800 Ultro

megtalálható az ikonos LCD-képernyő és

hozzászólói rendszerét. Az új típus, amely

a szabadalmazott felvételi tároló. Ez a jellemző

tökéletes az olyan kisebb méretű helyszínek

szavatolja, hogy az ülés egyetlen másodpercéről

számára, mint a városi tanácstermek,

sem marad le.

tárgyalótermek és helyi kereskedelmi központok,
lehetővé teszi, hogy ténylegesen, percről percre

A digitális gerjedésgátlásnak köszönhető, hogy

rögzíthessék és visszajátszhassák az ülésen

a hangerőt a megszokottnál magasabb szintre

elhangzottakat. A rendszer beépített MP3-

is növelhetik anélkül, hogy zavaró lebegés lépne fel.

hangfelvevő és -lejátszó rendszere kivehető

Ehhez járul még a megbeszélés teljes

Secure Digital kártyával (SD-kártyával) működik,

irányíthatósága az üzembe helyezés rugalmasságával

a további megbízhatóság és az archiválás

együtt, és máris tisztán látszik, miért érdemes

lehetősége érdekében.

a felfrissített CCS 800 Ultro mellett dönteni.
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Elnöki egység
Résztvevői egység
Vezérlőegység
SD-kártyák rögzítés céljára*

A CCS 800 Ultro kiváló alapfelszerelést
jelent a közepes és nagyméretű
kereskedelmi és konferenciaközpontok
számára. Sokféle integrálási
lehetőségével, amelyek között szerepel
a videokonferencia és a nyelvi elosztás
is, a CCS 800 Ultro valódi
rugalmasságot kínál.

*nem tartozék.

2

1

1
2

3

4

Ultro akusztikus visszacsatolási
határérték
Normál akusztikus visszacsatolási
határérték
Hang-nyomásszint

Egységnyi erősítés

Rendszererősítés

Szabadalmazott SD™
és MP3 rögzítési
tulajdonság
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Közgyűléseken
A megbeszélés teljes rugalmassága és
irányíthatósága
Kiváló beszédérthetőség és fejlett konferenciamenedzsment
Nap mint nap különféle megbeszélések zajlanak
azokban a kis és közepes méretű intézményekben,
ahol a közgyűlés az üléseit tartja. A CCS 800
Ultro, az ilyen találkozóhelyek számára kifejlesztett
rugalmas megoldás, lehetővé teszi az ülés vezetője
számára, hogy rögzítse az elhangzottakat,
miközben gondoskodik arról, hogy a beszéd
az egész teremben kiválóan érthető legyen.
A rendszer akár 150 egységet is képes kezelni.
Az elnöki egységen keresztül az ülés vezetője
hozzáfér egy ﬁgyelmeztető hangot adó elsőbbségi
gombhoz, hogy átmenetileg vagy tartósan
elnémítsa az összes résztvevői egység mikrofonját.
A rendszer könnyedén kezeli a legtöbb külső
készüléket, beleértve a különálló mikrofonokat és
a hangosító berendezést a hallgatóság részére.

A CCS 800 Ultro lehetővé teszi, hogy az elnök
irányítsa az ülést, és rögzítse az ott elhangzottakat.
Az elnöki egységen ﬁgyelmeztető hangot adó
elsőbbségi gomb található, a küldöttek
mikrofonjainak elnémítása céljából. A rendszerhez
további mikrofonok és egyéb berendezések is
hozzáadhatók. A digitális akusztikai visszacsatolásgátlásnak köszönhetően a kiváló beszédérthetőség
az egész teremben garantált.
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Vezérlőegység rögzítővel

2

Elnöki egység

3

Hozzászólói egységek

4

Plena keverő-erősítő, 120 W

5

XLA 3200 oszlop hansugárzók

6

Mikrofon

teljesítménnyel
60 W teljesítménnyel (x2)
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A tárgyalóteremben
A digitális felvétel garanciája
MP3-felvétel és a rendszer bővíthetősége
A CCS 800 Ultro rendszer csúcsteljesítményt nyújt
egy tipikus tárgyalóteremben: lehetővé teszi, hogy
az asztali résztvevői egységek útján a közönség
közvetlenül részese lehessen a meghallgatásnak,
miközben a bíró az elnöki egységen keresztül
fenntartja a rendet.
A CCS 800 Ultro rendszer legjobb tulajdonsága,
hogy kivehető SD-kártyán képes rögzíteni egy
teljes ülést vagy a kulcsfontosságú részeket. Ez
könnyű és pontos módszere a számítógépes vagy
különálló eszközön történő archiválás és az előző
tanúvallomások visszajátszásának. A rendszer
a legfontosabb adatokat, mint a dátum, az idő és
a követési számok, automatikusan jelöli az ikonos
LCD-képernyőn.
A könnyen bővíthető CCS 800 Ultro jellemzői közé
tartoznak a különböző csatlakoztathatósági
opciók, mint a fejhallgató-csatlakozás a bírósági
tisztviselők részére, a további külső mikrofonok és
a Bosch Plena hangosító berendezés a karzati
hallgatóság részére, valamint a telekonferencia,
a tolmácsolás és videokonferencia lehetőségei.

A CCS 800 Ultro lehetővé teszi, hogy
a felhasználók archiválási célból MP3-kompatibilis
hangfelvételt készítsenek egyéni SD-kártyákra*.
A könnyen használható LCD-képernyőn további
információk jelennek meg: az idő és a dátum,
a fájlnév, az eltelt felvételi idő, a rögzített sávok
száma és a memória állapota.
*nem tartozék.
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Vezérlőegység rögzítővel
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Elnöki egység
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Hozzászólói egységek
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Plena keverő-erősítő,
120 W teljesítménnyel
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XLA 3200 oszlop
hangsugárzók 60 W
teljesítménnyel (x2)
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Számítógép MP3-felvételhez,
archiválás céljára
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Mikrofon
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Kereskedelmi üzleti konferenciaközpontban
Jövőbe tekintő kiterjeszthetőség
Kiváló alapfelszerelés a dinamikus üzleti
környezet számára
A CCS 800 Ultro kiváló alapfelszerelést jelent
a nagyobb méretű, nemzetközi kereskedelmi és
konferenciaközpontok számára. A CCS 800 Ultro
könnyen összeépíthető olyan tolmácsrendszerekkel,
mint a Bosch Integrus digitális, infravörös nyelvi
elosztó rendszere. Mivel a nyelv kiválasztása magán
a vezeték nélküli vevőn történik, ez a megoldás
a résztvevők és a hallgatóság tagjai számára
hozzáférési lehetőséget nyújt a szimultán

7

tolmácsoláshoz, amelyet a Bosch
tolmácsmunkahelyeken dolgozó tolmácsok
biztosítanak.

6

További lehetőséget nyújthat a telefonkapcsolat
kiépítése, amely egyes küldöttek vagy akár
csoportok részvételét is lehetővé tenné távoli
helyszínekről. A helyszínen tartózkodó résztvevők
vezeték nélküli Bosch mikrofont használhatnak,
ha szólni akarnak vagy bemutatót szeretnének
tartani. A sok egyéb beillesztési lehetőség mellett,
amely a videokonferenciát is magában foglalja,
könnyű elfeledkezni arról, hogy a CCS 800 Ultro
a pontos archiválás vagy közlés céljára képes egy
teljes konferenciát vagy eseményt is rögzíteni.

A CCS 800 Ultro rendszer számos külső
berendezés kezelésére képes, ilyen például
a tolmácsberendezés, a nyelvi elosztó,
a telefoncsatoló telekonferenciához,
a hangosító berendezés és a videokonferenciaberendezés. A kiegészítő elemek közvetlenül
a vezérlő egység hátuljához csatlakoztathatók.
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Integrus sugárzók
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Integrus vevők

11 Videokonferencia-rendszer
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Rugalmas, teljes körű
konferenciatechnikai megoldás
A CCS 800 Ultro költséghatékony hozzászólói alaprendszer, könnyen kibővíthető, így egy nagyobb és
összetettebb konferenciaközpont igényeit is teljesítheti. A többcélú CCS 800 Ultro rendszert mobil vagy
beépített használatra tervezték.

Résztvevői egység






Elnöki egység





Vezérlőegység









Lehetővé teszi, hogy a küldöttek felszólaljanak, és hallgathassák
az ülést
Hangszórók, illetve fejhallgatók teszik érthetővé az elhangzottakat
Hajlítható szárú mikrofon
Két fejhallgató-csatlakozó beépített hangerő-szabályozóval

Rendelkezik a résztvevői egység minden tulajdonságával
Az elsőbbségi funkció némítja az összes aktív résztvevői mikrofont
Figyelmeztető hang az elnöki egység számára (elnöki elsőbbségi
funkció)

MP3-hangfelvétel és visszajátszás SD-kártya segítségével
Magában foglalja a digitális gerjedésgátlást
Nyelvfüggetlen kijelző háttérvilágítással
Hangszórók, illetve fejhallgatók teszik érthetővé
az elhangzottakat
Külső berendezésekhez illeszkedik
Akár 150 egységet is kezel
Négy különböző vezérlőegység kapható
Szabadalmazott SD™- és
MP3-rögzítési tulajdonság

Teherbíró hordtáskák




Tíz darab résztvevői, illetve elnöki egység szállítására és tárolására
alkalmas hordtáska
Vezérlőegység, hat darab résztvevői, illetve elnöki egység és
bővítőkábelek szállítására és tárolására alkalmas hordtáska

Secure Digital kártyák



A CCS 800 Ultro rendszer kompatibilis valamennyi Secure Digital
típusú memóriakártyával *
*nem tartozék.

Tartozékok



Bővítőkábelek, vezeték nélküli mikrofonok, Plena erősítők és
oszlopos hangsugárzók, valamint szerelőkeretek rekeszes
szekrényhez

A minőség és az innováció hagyománya
A Bosch neve már több mint egy
évszázada egyet jelent a minőséggel és
a megbízhatósággal. A Bosch Security Systems
büszke arra, hogy tűz- és behatolásjelző,
személyi vészjelző, videomegﬁgyelő, felügyeleti,
valamint kommunikációs eszközök és
rendszerek teljes választékával állhat az Ön
rendelkezésére. Innovatív technológiai
megoldásainkat világszerte a legmagasabb
szintű szervizzel és támogatással együtt
szolgáltatjuk. Ha megbízható megoldásra
van szüksége, válassza a Boscht!

Bosch Security Systems
További információért látogasson el a
www.boschsecurity.hu
honlapra, vagy elküldheti
kérdéseit e-mailben is a
hu.securitysystems@bosch.com címre.
© Bosch Security Systems, 2007
Nyomtatva Hollandiában
Minden változtatás joga fenntartva
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