
Bosch CCS 800 Ultro Discussiesysteem
Meer innovatie...



...met een flexibele en complete  
vergaderoplossing

  Unieke ingebouwde digitale opname- en afspeelfunctie voor MP3 

   Uitstekende spraakverstaanbaarheid met digitale onderdrukking van 

akoestische terugkoppeling

  Ontwikkeld in Nederland

  Complete controle over vergaderingen

  Aan te passen systeem tot 150 discussie-units

  Gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te installeren

  Toekomstgerichte uitbreidingsmogelijkheden

  Mobiele of permanente installatie mogelijk

2  |  CCS 800 Ultro Discussiesysteem

Ad-hocvergaderingen opnemen en afspelen
Als fabrikant van congres- en vergaderoplossingen 
van wereldklasse, heeft Bosch recentelijk zijn 
succesvolle CCS 800 Ultro Discussiesysteem 
vernieuwd. Met dit optimale systeem voor kleinere 
vergaderruimten, zoals raadszalen, rechtszalen 
en congrescentra kunt u ook snel belegde 
vergaderingen opnemen. Het ingebouwde 
opname- en afspeelsysteem voor MP3-audio werkt 
met verwisselbare SD-kaarten (Secure Digital 
Cards) en zorgt daardoor voor extra 
betrouwbaarheid en mogelijkheden voor 
archivering. 

Authentiek ontwerp en betrouwbare technologie
Deze stijlvolle oplossing is door Bosch-experts 
in Europa ontwikkeld en vormgegeven en wordt 
gekenmerkt door diverse opties, zoals het 
gebruikersvriendelijke LCD-scherm met 
pictogrammen en de gepatenteerde 
opnamebuffer. Deze laatste zorgt ervoor dat 
u geen seconde van de vergadering mist.

Dankzij de digitale onderdrukking van akoestische 
terugkoppeling kunt u het geluidsvolume verhogen 
zonder dat storende akoestische terugkoppeling 
optreedt. Tel daar de volledige controle over 
de discussie en de flexibele installatie bij op, 
en u hebt alle reden om te kiezen voor een 
betrouwbaar product als de vernieuwde  
CCS 800 Ultro.
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De CCS 800 Ultro is een uitstekende 
basisinstallatie voor middelgrote tot 
grote vergaderruimten en 
congrescentra. Met de vele 
integratiemogelijkheden, waaronder 
videoconferenties en taaldistributie, 
biedt de CCS 800 Ultro veel flexibiliteit.

1 Voorzittersunit
2 Deelnemerunit
3 Besturingsunit
4  SD-kaarten voor 

opnamen*

*Niet meegeleverd. 

Gepatenteerde SD™  
en MP3-opname 
functie

Ultro-limiet voor akoestische 
terugkoppeling
Normaal limiet voor akoestische 
terugkoppeling

Systeemversterking

Versterkingsfactor
Geluids-

druk-
niveau
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In de gemeenteraad
Volledige flexibiliteit en controle  
over vergaderingen

Uitstekende spraakverstaanbaarheid 
en deelnemerbeheer
In raadszalen worden dagelijks verschillende 
soorten discussies gevoerd. Een flexibele 
oplossing voor dergelijke vergaderruimtes, de 
CCS 800 Ultro, stelt de voorzitter in staat de 
vergaderingen te leiden en op te nemen en zorgt 
er tegelijkertijd voor dat iedereen overal in de 
ruimte uitstekend verstaanbaar is.  

Het systeem kan tot 150 discussie-units besturen. 
Met een prioriteitsknop en een attentietoon op 
de voorzittersunit kan de voorzitter de microfoons 
van alle deelnemerunits tijdelijk of permanent 
dempen. Het systeem is compatibel met de 
meeste externe apparatuur, waaronder aparte 
microfoons en een PA-systeem voor het publiek.

Met de CCS 800 Ultro kan de voorzitter de 
vergadering leiden en opnemen. De voorzittersunit 
heeft een prioriteitsknop met een attentietoon 
waarmee microfoons van deelnemers kunnen 
worden gedempt. Ook kunnen extra microfoons 
en andere apparatuur worden toegevoegd. 
Dankzij de digitale onderdrukking van akoestische 
terugkoppeling wordt overal in de vergaderruimte 
een uitstekende spraakverstaanbaarheid 
gegarandeerd.
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1 Besturingsunit met recorder
2 Voorzittersunit
3 Deelnemerunits
4 Plena Mengversterker 120 W
5 XLA 3200 Line Array 
 Luidsprekers 60 W (x2)
6 Microfoon
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In de rechtszaal
De zekerheid van digitale opnamen

MP3-opnamen en systeemuitbreiding
In een typische rechtszaal levert de CCS 800 Ultro 
topprestaties. Het systeem zorgt ervoor dat 
mensen via vrijstaande deelnemerunits direct 
kunnen deelnemen aan een rechtszaak, terwijl de 
rechter orde kan houden via de voorzittersunit.  
 
Bovendien kan met CCS 800 Ultro de hele zitting 
of belangrijke delen hiervan worden opgenomen 
op verwisselbare SD-kaarten. Op deze manier 
kunnen nauwkeurig en gemakkelijk archieven 
op een pc of een ander opslagapparaat worden 
aangelegd, en eerdere verklaringen opnieuw 
worden afgespeeld. Het systeem toont 
automatisch essentiële informatie, zoals datum, 
tijd en opnamenummers, op het LCD-scherm met 
pictogrammen. 
 
De CCS 800 Ultro is gemakkelijk uit te breiden en 
biedt diverse aansluitmogelijkheden, bijvoorbeeld 
voor hoofdtelefoons voor griffiers, extra externe 
microfoons en een Bosch Plena Public Address-
systeem voor de publieke tribune. Ook 
teleconferenties, tolksystemen en 
videoconferenties behoren tot de mogelijkheden.

Met de CCS 800 Ultro kunnen gebruikers audio 
in MP3-formaat opnemen en archiveren 
op afzonderlijke SD-kaarten*. Het 
gebruikersvriendelijke LCD-scherm van 
de besturingsunit toont aanvullende informatie, 
zoals datum en tijd, bestandsnaam, verstreken 
opnametijd, aantal opnamen en geheugenstatus.

*Niet meegeleverd.
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1 Besturingsunit met recorder
2 Voorzittersunit
3 Deelnemerunits
4 Plena Mengversterker
 120 W
5 XLA 3200 Line Array 
 Luidsprekers 60 W (x2)
6 PC voor archivering van 
 MP3-opnames
7 Microfoon
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In het congrescentrum
Toekomstgerichte uitbreidingsmogelijkheden

Uitstekende basisinstallatie voor 
dynamische zakelijke omgevingen
De CCS 800 Ultro is een uitstekende 
basisinstallatie voor grote internationale 
vergaderruimten en congrescentra. De CCS 800 
Ultro sluit naadloos aan op tolksystemen, zoals 
het Integrus Digitale Infrarood 
Taaldistributiesysteem van Bosch. Deelnemers 
en mensen in het publiek kunnen zelf met hun 
draadloze ontvanger een simultaanvertaling 
kiezen, verzorgd door tolken die gebruikmaken 
van tolkendesks van Bosch. 

Ook is het mogelijk een telefoonverbinding te 
integreren, zodat individuen of zelfs groepen 
personen op afstand kunnen deelnemen aan 
de vergadering. Deelnemers op locatie kunnen 
spreken via een Bosch Draadloze Microfoon of 
presentaties houden. Door al deze uiteenlopende 
integratiemogelijkheden, waaronder ook 
videoconferenties, zouden we haast vergeten dat 
de CCS 800 Ultro ook een volledige conferentie 
of evenement kan opnemen voor nauwkeurige 
archivering of publicatie.

De CCS 800 Ultro is compatibel met 
uiteenlopende externe apparatuur, zoals 
een tolkensysteem, taaldistributie, een 
telefooninterface voor teleconferenties,  
een PA-systeem en apparatuur voor 
videoconferenties. De apparatuur kan 
rechtstreeks aan de achterkant van de 
besturingsunit worden aangesloten.
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1 Besturingsunit met recorder
2 Voorzittersunit
3 Deelnemerunits 
4 Telefooninterface
5 Plena Mengversterker 120 W
6 XLA 3200 Line Array 
 Luidsprekers 60 W (x2)
7 DCN Tolkendesk
8 Integrus Stralers
9 Integrus Ontvangers
10 Draadloze Microfoon en 
 Ontvanger
11 Videoconferentiesysteem
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Een flexibele en complete oplossing

De CCS 800 Ultro is een voordeling basissysteem dat gemakkelijk kan worden uitgebreid om te voldoen 
aan de eisen van een groter en complexer congrescentrum. De multifunctionele CCS 800 Ultro is 
bedoeld voor zowel mobiel gebruik als permanente installatie.

Deelnemerunit 







Zorgt ervoor dat deelnemers van de vergadering kunnen spreken en 
luisteren
Luidspreker/hoofdtelefoon maakt meeluisteren mogelijk
Microfoon met flexibele steel 
Twee aansluitingen voor hoofdtelefoons, met ingebouwde 
volumeregeling

Voorzittersunit






Biedt alle voorzittersfuncties 
Prioriteitsfunctie zorgt ervoor dat alle actieve deelnemer 
microfoons worden gedempt
Attentietoon voor prioriteitsfunctie van voorzitter

Besturingsunit 













Opnemen en afspelen van MP3-audio op SD-kaarten 
Voorzien van digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling 
Taalonafhankelijk, verlicht display 
Luidspreker/hoofdtelefoon maakt meeluisteren  
mogelijk 
Interfaces voor externe apparatuur 
Stuurt tot 150 discussie-units aan
Vier verschillende besturingsunits leverbaar

Stevige draagkoffers 



Koffer voor het vervoeren en opbergen van tien deelnemer- 
of voorzittersunits
Koffer voor het vervoeren en opbergen van een besturingsunit, 
zes deelnemer- of voorzittersunits en verlengkabels

SD-kaarten  De CCS 800 Ultro is compatibel met alle soorten SD-
geheugenkaarten*
*Niet meegeleverd

Accessoires  Verlengkabels, draadloze microfoons, Plena versterkers en 
luidsprekerzuilen, en rekmontagebeugels

Gepatenteerde SD™ en 
MP3-opnamefunctie
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Een traditie van kwaliteit en innovatie
Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch 
Security Systems is er trots op u een breed 
pakket van systemen en componenten te 
kunnen bieden op het gebied van Brand- 
en Inbraakdetectie, CCTV, Public Address, 
Congres, Paging en Sociale Alarmering, dat 
u helpt een oplossing te vinden voor elke 
gewenste toepassing. We zijn een wereldwijd 
actieve voorkeursleverancier van innovatieve 
technologie die wordt ondersteund door het 
hoogste niveau van service en support. 
Als u oplossingen nodig hebt waar u op kunt 
vertrouwen, kies dan voor Bosch.




