
Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem
Nyskapande...



...med en flexibel allt-i-ett  
möteslösning

  Unik inbyggd MP3-inspelning och -uppspelning 

  Mycket tydligt tal med digital dämpning av rundgång 

  Utvecklad och utformad i Nederländerna

  Fullständig diskussionskontroll

  Anpassningsbart system upp till 150 enheter

  Användarvänlig och enkel att installera

  Framtidssäker utökning av systemet

  Mobil eller fast installation
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Inspelning och uppspelning i realtid
Det används vid kongresser och konferenser 
i världsklass och Bosch har nyligen uppdaterat  
sitt framgångsrika CCS 800 Ultro 
diskussionssystem. Perfekt för mindre 
mötesplatser som stadshallar, rättssalar och 
lokala affärscentrum. Med den nya modellen kan 
du spela in och spela upp händelser i realtid.  
Dess inbyggda MP3-ljudinspelningssystem och  
-uppspelningssystem fungerar med borttagbara 
Secure Digital-kort (SD-kort) för extra pålitlighet 
och arkiveringsmöjlighet. 

Tillförlitlig design och teknik
Den här stilfulla lösningen som har tagits fram 
och utvecklats av Bosch-experter i Europa 
omfattar många olika alternativ inklusive den 
användarvänliga ikonbaserade LCD-skärmen och 
patenterad inspelningsbuffert. Den här funktionen 
garanterar att du inte missar någonting.

Tack vare digital dämpning av rundgång kan du 
öka volymen till högre än normalt utan störande 
rundgång. Lägg till fullständig diskussionskontroll 
med flexibilitet vid installationen och du förstår 
väldigt tydligt varför du ska välja en tillförlitlig 
produkt som den uppdaterade CCS 800 Ultro.
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CCS 800 Ultro är en utmärkt 
grundinstallation för medelstora  
till storskaliga affärs- och 
konferensanläggningar. Med en mängd 
integreringsmöjligheter som 
videokonferenser och 
språkdistribuering ger CCS 800 
sann flexibilitet.

1 Ordförandeenhet
2 Delegatenhet
3 Kontrollenhet
4 Inspelningsbara SD-kort*

*medföljer ej. 

Patenterad SD™  
och MP3-inspelnings  
funktion

Ultro rundgångsbegränsning

Normal rundgångsbegränsning

Systemförstärkning

Enhetsförstärkning
Ljud-

trycks-
nivå
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I kommunfullmäktige
Fullständig flexibilitet och kontroll 
vid diskussionen

Mycket tydligt tal och delegathantering
Varje dag äger olika typer av diskussioner rum 
i små till medelstora offentliga lokaler där 
kommunfullmäktige träffas. En flexibel lösning 
för den här typen av mötesplats. CCS 800 Ultro 
ger ordföranden möjlighet att styra och spela 
in förfaranden samtidigt som den ger mycket 
tydligt tal över hela rummet.  

Systemet kan kontrollera upp till max. 
150 enheter. Via ordförandeenheten har 
ordföranden tillgång till en prioritetsknapp 
med en informationssignal som kan användas 
till att tillfälligt eller permanent stänga av ljudet 
för alla delegatenheters mikrofoner. Systemet 
klarar av de flesta externa utrustningar, 
inklusive separata mikrofoner och ett 
högtalarutropssystem för åhörarna.

Med CCS 800 Ultro kan ordförande styra och spela 
in förfarandet. Ordförandeenheten har en 
prioritetsknapp med en informationssignal som 
kan användas till att stänga av ljudet för 
delegaternas mikrofoner. Fler mikrofoner och 
annan utrustning kan också läggas till. Den digitala 
dämpningen av rundgång garanterar ett mycket 
tydligt tal över hela rummet.
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1 Kontrollenhet med inspelning
2 Ordförandeenhet
3 Delegatenheter
4 Plena-mixerförstärkare 120 W
5 XLA 3200 Line Array- 
 högtalare 60W (x2)
6 Mikrofon
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I rättssalen
Garantin med digitala inspelningar

MP3-inspelning och utökning av systemet
I en typisk rättssal fungerar CCS 800 Ultro-
systemet mycket effektivt genom att låta 
människor delta direkt i utfrågningen via 
bordsdelegatenheter samtidigt som domaren 
upprätthåller ordning via ordförandeenheten.  
 
Det bästa av allt är att CCS 800 Ultro-systemet 
kan spela in hela sessionen eller huvuddelar på 
borttagbara SD-kort – en enkel och noggrann 
metod för arkivering på en PC eller separat 
lagringsenhet och uppspelning av tidigare 
uppgifter. Systemet registrerar automatiskt 
väsentlig information som datum, tid och 
spårnummer på dess ikonbaserade LCD-skärm. 
 
CCS 800 Ultro kan enkelt utökas och omfattar 
flera olika anslutningsalternativ inklusive 
hörlursanslutningar för domstolssekreterare, 
flera externa mikrofoner och ett Bosch Plena 
högtalarutropssystem för offentligheten samt 
telefonkonferens-, tolknings- och videokonferens-
möjligheter.

Med CCS 800 Ultro kan användaren spela in 
och arkivera MP3-kompatibla ljudinspelningar 
på separata SD-kort*. Den användarvänliga 
kontrollenhetens LDD-skärm visar övrig 
information som datum och tid, filnamn,  
förfluten inspelningstid, antal inspelade 
spår och minnesstatus.

*medföljer ej.
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1 Kontrollenhet med inspelning
2 Ordförandeenhet
3 Delegatenheter
4 Plena-mixerförstärkare 120W
5 XLA 3200 Line Array- 
 högtalare 60W (x2)
6 PC för MP3-inspelnings- 
 arkivering
7 Mikrofon
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I konferensanläggningen
Framtidssäker utvidgning

Utmärkt grundinstallation för dynamiska 
affärsmiljöer
CCS 800 Ultro är en utmärkt grundinstallation 
för storskaliga internationella affärs- och 
konferensanläggningar. CCS 800 Ultro kan enkelt 
integreras med tolkningssystem som Bosch 
Integrus digitala infraröda språkdistributionssystem. 
Eftersom språket kan väljas direkt på den trådlösa 
mottagaren ger denna lösning delegater och 
åhörare tillgång till simultantolkning som ges av 
tolkar som använder Bosch tolkbord. 

Ett annat alternativ skulle vara att integrera en 
telefonförbindelse för att enskilda delegater eller 
t.o.m. grupper ska kunna deltaga från fjärrplatser. 
Deltagare på plats kan använda en Bosch trådlös 
mikrofon för att tala eller ge presentationer. Med 
en mängd andra integreringsmöjligheter, inklusive 
videokonferens, är det lätt att glömma bort att 
CCS 800 Ultro kan spela in en hel konferens eller 
händelse för noggrann arkivering och publicering.

CCS 800 Ultro-systemet klarar av en mängd 
externa utrustningar som exempelvis 
tolkningssystem, språkdistribuering, 
telefonkopplare för telefonkonferenser, 
högtalarutropssystem och utrustning för 
videokonferens. Extrakomponenterna kan 
anslutas direkt på baksidan av kontrollenheten.
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1 Kontrollenhet med inspelning
2 Ordförandeenhet
3 Delegatenheter 
4 Telefonkopplare
5 Plena-mixerförstärkare 120 W
6 XLA 3200 Line Array- 
 högtalare 60W (x2)
7 DCN tolkbord
8 Integrus radiatorer
9 Integrus mottagare
10 Trådlös mikrofon & 
 mottagare
11 Videokonferenssystem
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En flexibel allt-i-ett diskussionslösning 

Som ett kostnadseffektivt standarddiskussionssystem kan CCS 800 Ultro diskussionssystemet enkelt 
utökas för att uppfylla kraven för större, mer komplexa konferensanläggningar. CCS 800 Ultro har flera 
användningsområden och är konstruerad för mobil eller fast installation.

Delegatenhet 







Med hjälp av denna kan delegaterna tala samt lyssna till förfarandet
Högtalare/hörlurar ger övervakning
Anpassbar mikrofon 
Två uttag för hörlurar med inbyggd volymkontroll

Ordförandeenhet






Omfattar alla funktioner i delegatenheten
Prioritetsfunktion för att stänga av ljudet för alla aktiva 
delegatmikrofoner
Informationssignal för ordförandeenhet (prioritetsfunktion för 
ordförande)

Kontrollenhet 













MP3-ljudinspelning och uppspelning på SD-kort 
Utrustad med digital dämpning av rundgång. 
Språkoberoende bakgrundsbelyst display 
Högtalare/hörlurar ger övervakning 
Gränssnitt med extern utrustning 
Kontrollerar upp till 150 enheter
Fyra olika kontrollenheter tillgängliga

Tålig väska 



Väska för att transportera och lagra tio delegat-/ordförandeenheter
Väska för att transportera och lagra kontrollenhet, sex delegat-/
ordförandeenheter plus förlängningssladdar

Secure Digital-kort  CCS 800 Ultro är kompatibel med alla slags Secure Digital-
minneskort*
*Medföljer ej.

Tillbehör  Förlängningssladdar, trådlösa mikrofoner, Plena-förstärkare  
och -pelarhögtalare samt rackmonteringsfästen

Patenterad SD™ och 
MP3-inspelningsfunktion
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Tradition av kvalitet och innovation
I mer än 100 år har namnet Bosch borgat 
för kvalitet och pålitlighet. Bosch Security 
Systems är glada att kunna erbjuda en serie 
säkerhetssystem för brand, inbrott, 
trygghetslarm, CCTV, hantering och 
kommunikation, samt komponenter som 
hjälper dig att hitta en lösning för varje 
tillämpning. Vi är det självklara valet som 
global leverantör av innovativ teknik, och 
erbjuder den högsta nivån på service och 
support. Välj Bosch när du behöver en 
partner du kan lita på.




