System dyskusyjny CCS 800 Ultro
Innowacja ﬁrmy Bosch –
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– uniwersalne, kompleksowe
rozwiązanie konferencyjne

 Unikatowa wbudowana funkcja cyfrowego zapisu i odtwarzania MP3
 Doskonała zrozumiałość mowy dzięki cyfrowemu eliminatorowi sprzężeń akustycznych
 Opracowany i zaprojektowany w Holandii
 Pełna kontrola nad przebiegiem dyskusji
 Możliwość dostosowania – maks. 150 pulpitów
 Łatwy w użyciu i instalacji
 Łatwość rozbudowy w przyszłości
 Przeznaczony do instalacji stałych lub przenośnych

Zapis i odtwarzanie przebiegu obrad

Oryginalny projekt i technologia

Firma Bosch – znana ze światowej klasy rozwiązań

System został opracowany i zaprojektowany przez

kongresowo-konferencyjnych – wprowadziła na

specjalistów ﬁrmy Bosch z Europy. Charakteryzuje

rynek unowocześnioną wersję uznanego przez

się ciekawym wzornictwem i wieloma

użytkowników systemu dyskusyjnego CCS 800

funkcjonalnymi rozwiązaniami, jak choćby łatwy

Ultro. Nowy model, który nadaje się doskonale

w obsłudze, oparty na ikonach ekran LCD,

do obsługi niewielkich obrad, jak te w ratuszach

czy opatentowany bufor zapisu, gwarantujący

miejskich, salach sądowych czy lokalnych centrach

zachowanie każdej sekundy obrad.

biznesowych, umożliwia zapis i odsłuchanie
każdej minuty spotkania. Wbudowana funkcja

Cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych

zapisu i odtwarzania MP3 z wymiennych kart

pozwala na zwiększenie głośności bez obawy

pamięci SD zapewnia dodatkową niezawodność

powstania sprzężenia akustycznego. Jeśli dodamy

systemu i możliwość archiwizacji danych.

do tego pełną kontrolę nad przebiegiem dyskusji
i możliwość wyboru typu instalacji, możemy mieć
całkowitą pewność, że system CCS 800 Ultro to
doskonałe rozwiązanie.
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Pulpit przewodniczącego
Pulpit uczestnika
Moduł sterujący
Karty pamięci SD*

System CCS 800 Ultro sprawdza się
znakomicie w małych i dużych centrach
biznesowych i konferencyjnych. Dzięki
możliwości rozbudowy, między innymi
o system wideokonferencji czy system
dystrybucji tłumaczeń, CCS 800 Ultro
jest jednym z najbardziej
kompleksowych rozwiązań
dyskusyjnych.

*Należy kupić osobno.
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Limit sprzężenia akustycznego
systemu Ultro
Limit sprzężenia akustycznego
zwykłego systemu
Poziom
ciśnienia
akustycznego

Wzmocnienie jednostkowe

Wzmocnienie systemu

Opatentowana funkcja
zapisu na kartach
pamięci SD™ oraz
zapisu MP3
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Posiedzenie rady miejskiej –
pełna elastyczność i kontrola
nad przebiegiem dyskusji
Doskonała zrozumiałość mowy
i zarządzanie tokiem rozmowy
Obrady mniejszych lub średniej wielkości rad
miejskich mogą mieć różny przebieg. Uniwersalny
system CCS 800 Ultro pozwala przewodniczącemu
na prowadzenie i zapis dyskusji oraz zapewnienie
doskonałego zrozumienia mowy w całym
pomieszczeniu.
System obsługuje maksymalnie 150 pulpitów.
Pulpit przewodniczącego został wyposażony
w przycisk priorytetu z funkcją przywoławczą,
który umożliwia wyciszenie wszystkich
włączonych mikrofonów uczestników. System
można z łatwością uzupełniać o inne urządzenia,
jak na przykład mikrofony czy system
nagłośnieniowy dla publiczności zgromadzonej
w pomieszczeniu.

System CCS 800 Ultro umożliwia przewodniczącemu
sprawowanie kontroli nad przebiegiem, jak i zapis
całości lub fragmentów dyskusji. Pulpit
przewodniczącego został wyposażony w przycisk
priorytetu z funkcją przywoławczą, który umożliwia
wyciszenie aktywnych mikrofonów uczestników.
System można z łatwością uzupełniać o dodatkowe
mikrofony oraz inne urządzenia, a cyfrowy eliminator
sprzężeń akustycznych zapewnia doskonałą
zrozumiałość mowy w całym pomieszczeniu.
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Moduł sterujący z funkcją

2

Pulpit przewodniczącego

3

Pulpity uczestników

4

Wzmacniacz miksujący Plena

5

Głośniki XLA 3200 60 W (x2)

6

Mikrofon

zapisu

5

120 W
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Rozprawa sądowa –
pewność nagrań cyfrowych
Zapis w formacie MP3 i możliwość rozbudowy
systemu
System CCS 800 Ultro to rozwiązanie idealne
na salach sądowych: umożliwia uczestniczenie
w rozprawie za pomocą pulpitu uczestnika,
i jej przewodniczenie z poziomu pulpitu
przewodniczącego.
Ważną funkcją systemu CCS 800 Ultro jest zapis
całości lub kluczowych fragmentów rozpraw na
wymiennych kartach pamięci SD, zapewniających
łatwą i pewną archiwizację na dysku twardym
komputera PC lub niezależnym urządzeniu
pamięci, jak również możliwość odtworzenia
zeznań. System automatycznie podaje datę,
godzinę oraz liczbę nagranych ścieżek na
intuicyjnym, opartym na ikonach ekranie LCD.
System CCS 800 Ultro charakteryzuje się
wyjątkową łatwością rozbudowy, która pozwala
na dołączenie słuchawek dla sekretarzy sądowych,
dodatkowych zewnętrznych mikrofonów, a także
systemu nagłośnieniowego Plena ﬁrmy Bosch
w celu śledzenia przebiegu rozprawy przez
publiczność zgromadzoną na sali, systemu
dystrybucji tłumaczeń oraz systemów telei wideokonferencyjnych.

System CCS 800 Ultro umożliwia zapis
i archiwizację nagrań w formacie zgodnym z MP3
na kartach pamięci SD*. Dodatkowe informacje,
jak data, godzina, nazwa pliku, pozostały czas
nagrania, liczba nagranych ścieżek oraz ilość
pozostałej pamięci, wyświetlane są na intuicyjnym
ekranie LCD modułu sterującego.
*Należy kupić osobno.
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Moduł sterujący z funkcją
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Pulpit przewodniczącego
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Pulpity uczestników
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Wzmacniacz miksujący Plena

zapisu
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Głośniki XLA 3200 60 W (x2)
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Komputer PC do archiwizacji
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Mikrofon

nagrań MP3
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Posiedzenie w biznesowym centrum
konferencyjnym – możliwość rozbudowy
w przyszłości
Rozwiązanie idealne dla dynamicznych spotkań
biznesowych
System CCS 800 Ultro sprawdza się znakomicie
w przypadku większych, międzynarodowych
centrów biznesowych i konferencyjnych. System
można z łatwością rozbudować o systemy
dystrybucji tłumaczeń, jak oferowany przez ﬁrmę
Bosch w pełni cyfrowy system dystrybucji
tłumaczeń w podczerwieni Integrus, który dzięki
możliwości wyboru języka w bezprzewodowym
odbiornik, daje uczestnikom i publiczności dostęp

7

do tłumaczeń symultanicznych generowanych za
pomocą oferowanych przez ﬁrmę Bosch pulpitów
tłumaczy.

6

Kolejną opcją jest dołączenie łącza telefonicznego,
umożliwiającego zdalne uczestniczenie w dyskusji,
lub skorzystanie z bezprzewodowego mikrofonu
ﬁrmy Bosch w celu wygłoszenia przemówienia
lub prezentacji. Nie zapominajmy jednak
o pozostałych możliwościach systemu,
jak współpraca z systemem wideokonferencyjnym
oraz zapis spotkania w celu archiwizacji lub
upublicznienia.

System CCS 800 Ultro współpracuje z szeroką
gamą zewnętrznych urządzeń, jak choćby
system dystrybucji tłumaczeń, sprzęgacz
telefoniczny w celu przeprowadzenia
telekonferencji, system nagłośnieniowy czy
wideokonferencyjny. Urządzenia te można
podłączać bezpośrednio do gniazd znajdujących
się z tyłu modułu sterującego.
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Pulpity uczestników

4

Sprzęgacz telefoniczny

5

Wzmacniacz miksujący

6

Głośniki XLA 3200 60 W (x2)

7

System dyskusyjny DCN
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Plena 120 W

6

z funkcją dystrybucji
tłumaczeń
8

Promienniki Integrus

9

Odbiorniki Integrus
bezprzewodowy
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Pulpit przewodniczącego

11 System wideokonferencyjny
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10 Mikrofon i odbiornik
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Moduł sterujący z funkcją
zapisu
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Uniwersalny, kompleksowy system
dyskusyjny
Choć system dyskusyjny CCS 800 Ultro należy do rozwiązań podstawowych, można go z łatwością
rozszerzyć w celu obsługi większych, bardziej złożonych zgromadzeń. Uniwersalny system CCS 800
Ultro jest przeznaczony do instalacji stałych lub przenośnych.

Pulpit uczestnika






Pulpit przewodniczącego





Moduł sterujący









Umożliwia uczestnikom przemawianie i słuchanie przebiegu rozmów
Głośnik/słuchawki w celu monitorowania
Mikrofon umieszczony na elastycznym wsporniku
Dwa gniazda słuchawek z wbudowaną regulacją głośności

Posiada wszystkie funkcje pulpitu mówcy
Funkcja priorytetu umożliwiająca wyciszenie wszystkich aktywnych
mikrofonów
Funkcja przywoławcza pulpitu przewodniczącego

Zapis i odtwarzanie audio MP3 z kart pamięci SD
Cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych
Oparty na ikonach podświetlany ekran
Głośnik/słuchawki w celu monitorowania
Współpraca z zewnętrznymi urządzeniami
Obsługa maks. 150 pulpitów
Pulpity dostępne w czterech kolorach
Opatentowana funkcja zapisu
na kartach pamięci SD™ oraz
zapisu MP3

Trwałe walizki




Walizka do transportu i przechowywania na dziesięć pulpitów
uczestnika/przewodniczącego
Walizka do transportu i przechowywania modułu sterującego,
sześciu pulpitów uczestników/przewodniczącego oraz kabli
przedłużających

Karty pamięci SD



System CCS 800 Ultro jest zgodny z wszystkimi typami kart
pamięci SD*
*Należy kupić osobno.

Akcesoria



Kable przedłużające, mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacze
Plena, głośniki kolumnowe oraz wsporniki montażowe

Tradycja jakości i innowacji
Od ponad 100 lat marka Bosch kojarzy się
nieodmiennie z jakością i niezawodnością.
Dział Bosch Security Systems oferuje
wyjątkowo szeroki zakres produktów
i systemów sygnalizacji pożaru, włamania,
systemów CCTV, komunikacyjnych
oraz zarządzania, stanowiących najlepsze
rozwiązanie w praktycznie każdym
zastosowaniu. Jesteśmy światowym dostawcą
innowacyjnych technologii wspartych najwyższą
jakością serwisu i obsługi klienta. Jeśli
wymagasz rozwiązań, na których można
polegać, wybierz Boscha.
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