Bosch CCS 800 Ultro Toplantı Sistemi
Esnek Çözüm...
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...hepsi bir arada çözümle
gelen yenilik

 Mükemmel dijital MP3 formatında kayıt ve dinleme
 Dijital akustik geri besleme bastırma özellikli mükemmel konuşma anlaşılırlığı
 Hollanda’da geliştirildi ve tasarlandı
 Toplantı denetimi
 150 üniteye kadar genişletilebilir
 Kullanımı ve kurulumu kolay
 Gelecekteki gelişmelere uyumlu
 Mobil veya sabit kurulum

Seansları dakikası dakikasına kaydedin

Orijinal tasarım ve teknoloji

ve dinleyin

Avrupa'daki Bosch uzmanları tarafından tasarlanan

Kongre ve konferanslar için dünya sınıfı

ve geliştirilen bu şık çözüm, kullanımı kolay simge

çözümleriyle tanınan Bosch, başarılı CCS 800

tabanlı LCD ekranı ve patentli kayıt ara belleği

Ultro Toplantı sistemini yakın zamanda yeniledi.

dahil olmak üzere birçok seçenek içermektedir.

Belediye binaları, mahkemeler ve yerel iş

Bu özellik, seansların bir saniyesini bile

merkezleri gibi küçük toplantı alanları için

kaçırmamanızı sağlar.

mükemmel olan bu yeni model, seansları dakikası
dakikasına kaydetmenizi ve daha sonra

Dijital akustik geri besleme bastırma özelliği

dinlemenizi sağlar. Dahili MP3 ses kayıt ve

sayesinde akustik yankıya neden olmadan ses

oynatma sistemi, ekstra güvenilirlik ve arşivleme

düzeyini normal seviyelerin üzerine çıkarabilirsiniz.

olanağı için çıkarılabilir Secure Digital Kartlarla

Kurulum esnekliğine tam toplantı kontrolünü

(SD Kartlar) çalışır.

de eklediğinizde, yenilenmiş CCS 800 Ultro gibi
orjinal bir ürünü neden seçmeniz gerektiği çok
daha net olacaktır.
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Toplantı Başkanı Ünitesi
Delege Ünitesi
Kontrol Ünitesi
Kaydedilebilir SD Kartları*

CCS 800 Ultro, orta ve büyük ölçekli
işletmeler ve konferans salonları
için mükemmel bir ana ünitedir. Video
konferans ve dil dağıtımı gibi birçok
entegrasyon olanağı sayesinde CCS
800 Ultro tam esneklik sağlamaktadır.

*dahil değildir.
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Ultro Akustik Geri Besleme
Sınırı
Normal Akustik Geri Besleme Sınırı
Ses
basınç
seviyesi

Ünite kazanımı

Sistem kazanımı

Patentli SD™
ve MP3 kayıt
özelliği
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Belediye Meclisi
Komple toplantı esnekliği ve kontrolü
Mükemmel konuşma anlaşılırlığı ve delege
yönetimi
Şehir konseyinin toplandığı küçük ve orta ölçekli
kamusal mekanlarda her gün farklı türde
toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu tip salonlar
için esnek bir çözüm olan CCS 800 Ultro, toplantı
başkanının seansları yönetip kaydetmesini sağlar
ve bunun yanı sıra tüm salonda mükemmel bir
konuşma anlaşılırlığı sağlar.
Sistem, maksimum 150 adete kadar üniteyi
kontrol edebilmektedir. Toplantı başkanı ünitesi
üzerinden toplantı başkanı, tüm delege ünitesi
mikrofonlarının sesini geçici veya kalıcı olarak
kapatmak için sesli bir öncelik tuşunu
kullanabilir. Sistem, ayrı mikrofonlar ve
dinleyiciler için genel seslendirme sistemi dahil
olmak üzere birçok harici ekipmanı yönetebilir.

CCS 800 Ultro, toplantı başkanının seansları
yönetmesini ve kaydetmesini sağlar. Toplantı
başkanı ünitesinde, delege mikrofonlarının sesini
kapatmak için sesli bir öncelik tuşu bulunmaktadır.
Ayrıca mikrofon ve diğer ekipmanlar da eklenebilir.
Dijital akustik geri besleme bastırma özelliği
sayesinde odanın her tarafında mükemmel
konuşma anlaşılırlığı sağlanır.
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Kayıt Cihazlı Kontrol Ünitesi

2

Toplantı Başkanı Ünitesi

3

Delege Üniteleri

4

Plena Mikser Ampliﬁkatörü

5

XLA 3200 Sıralı

120W
Hoparlörler 60W (x2)
6
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Mikrofon
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Mahkeme
Dijital kayıt garantisi
MP3 kayıt ve sistemi ölçeklendirebilme
Tipik bir mahkemede CCS 800 Ultro sistemi,
insanların masaüstü delege ünitelerinden
duruşmaya doğrudan katılımını sağlarken hakim,
başkan ünitesi sayesinde düzeni sağlar.
Hepsinden önemlisi CCS 800 Ultro sistemi, tüm
seans veya bazı bölümleri SD Kartlara
kaydedebilir; bir bilgisayar veya ayrı bir depolama
cihazında arşivlemek ve önceki tanığı tekrar
dinlemek için kolay ve hassas bir yöntem sunar.
Sistem, simge tabanlı LCD ekranı üzerinde tarih,
saat ve parça numarası gibi önemli bilgileri
otomatik olarak gösterir.
Kolaylıkla genişletilebilen CCS 800 Ultro,
mahkeme çalışanları için kulaklık bağlantıları,
dinleyiciler için ek harici mikrofonlar ve Bosch
Plena genel seslendirme sistemi ile ayrıca telefon
konferansı, tercüme ve video konferans olanakları
dahil olmak üzere birçok bağlantı seçeneği
sağlamaktadır.

CCS 800 Ultro, kullanıcıların ayrı SD kartlar*
üzerine MP3 uyumlu ses kayıtları yapmalarını
ve saklamalarını sağlar. Kullanımı kolay kontrol
ünitesi LCD ekranı, tarih ve saat, dosya adı, geçen
kayıt süresi, kaydedilmiş parça sayısı ve bellek
durumu gibi ek bilgileri gösterir.
*dahil değildir.
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Konferans Merkezi
Gelişmelere uyum sağlayacak
ölçeklenebilen yapı
Dinamik işletme ortamları için
mükemmel merkezi yapı
CCS 800 Ultro, büyük ölçekli uluslararası işletme
ve konferans merkezleri için mükemmel bir
merkezi yapı sunar. CCS 800 Ultro, Bosch Integrus
Dijital IR Simültane Tercüme Sistemleri ile
entegrasyon sağlar. Dil seçiminin kablosuz alıcıda
gerçekleşmesi sayesinde bu çözüm, delegeler ve
dileyicilerin Bosch tercüme sistemlerini kullanan
tercümanların simültane tercümelerini dinlemesini
sağlar.
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Bir diğer seçenek uzak konumlardaki bireysel
delegeler veya grupların katılımı için bir telefon
hattının bağlanabilmesidir. Tesisteki katılımcılar
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konuşmak veya sunum yapmak için Bosch
Kablosuz Mikrofonlarını kullanabilir. Video
konferans gibi çok çeşitli entegrasyon olanakları
sayesinde, CCS 800 Ultro ürününün eksiksiz
bir arşiveleme veya yayınlama amacıyla
bir konferansın veya etkinliğin tamamını
kaydedebilirsiniz.

CCS 800 Ultro sistemi tercüme sistemi,
dil dağıtımı, telekonferanslar için telefon
bağdaştırıcı, genel seslendirme sistemi ve video
konferans ekipmanı gibi birçok harici ekipmanı
yönetebilir. Bu üniteler, doğrudan kontrol
ünitesinin arkasına bağlanabilir.
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DCN Tercüme Masası
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Esnek hepsi bir arada toplantı çözümü
Düşük maliyetli temel bir toplantı sistemi olan CCS 800 Ultro toplantı sistemi, daha büyük ve karmaşık
konferans merkezlerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde genişletilebilir. Çok amaçlı olan CCS 800
Ultro, ya mobil kullanım ya da sabit kurulum için tasarlanmıştır.

Delege Ünitesi






Başkan Ünitesi





Kontrol Ünitesi









Delegelerin seanslarda konuşmasını ve dinlemesini sağlar
Hoparlör/kulaklıklar izlemeye olanak verir
Esnek gövdeli mikrofon
Dahili ses düzeyi denetimli iki kulaklık soketi

Delege ünitesinin tüm özelliklerine sahiptir
Öncelik özelliği, tüm aktif delege mikrofonlarının sesini kapatır
Başkan ünitesi için sesli uyarı (başkan öncelik fonksiyonu)

SD Kartlar üzerinde MP3 ses kaydı ve dinleme
Dijital akustik geri besleme bastırma özelliği bulunmaktadır
Dil bağımsız arkadan aydınlatmalı ekran
Hoparlör/kulaklıklar izlemeye olanak verir
Harici ekipmanlarla arayüz oluşturabilir
150 adete kadar üniteyi kontrol edebilir
Dört farklı kontrol ünitesi bulunmaktadır
Patentli SD™ ve
MP3 kayıt özelliği

On delege/başkan ünitesi taşımak ve saklamak için çanta
Kontrol ünitesi, altı delege/başkan ünitesi ve uzatma kablolarını
taşımak ve saklamak için çanta

Saklama Çantası



Secure Digital Kartlar



CCS 800 Ultro, tüm Secure Digital bellek kartı* tipleriyle uyumludur
*Dahil değildir.

Aksesuarlar



Uzatma kabloları, kablosuz mikrofonlar, Plena ampliﬁkatörler
ve kolonlar ile rafa montaj braketleri



Yaratıcılık ve Kalite Geleneği
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir süredir
dünyanın her yerinde yaşam, teknoloji, kalite
ve güven ile anılıyor. Bosch Güvenlik Sistemleri
sizlere CCTV, IP Video, yangın alarm, hırsız
alarm, sosyal alarm, bina yönetim sistemleri
ile seslendirme, kongre ve simultane tercüme
sistemleri alanlarında çözümler sunuyor.
Dünya çapında bir marka olarak; yüksek hizmet
ve destek anlayışımız ile yaratıcı teknolojiler
alanında size destek olmaya hazırız. Güvenilir
çözümlere ihtiyacınız olduğunda, Bosch’u seçin.

Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen
www.boschsecurity.com/tr
adresini ziyaret ediniz veya
guvenliksistemleri@tr.bosch.com
adresine mail atınız.
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