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Jednotky delegátů CCS CCS‑Dx umožňují delegátům
se aktivně účastnit jednání. Vestavěný mikrofon jim
umožňuje promlouvat k ostatním delegátům
a prostřednictvím vestavěného reproduktoru nebo
(volitelných) osobních sluchátek mohou poslouchat
diskuzi.
Funkce
Signalizace povolení k hovoru
Vestavěný indikátor povolení k hovoru ukazuje, zda je
možné zapnout mikrofon. Tato funkce je signalizována
prostřednictvím kombinace bílého LED indikátoru a
indikátoru zapnutí mikrofonu.
Mikrofon s pružným ramenem a světelným
prstencem
Mikrofon je připevněn k pružnému ramenu, jehož
polohu lze snadno upravit tak, aby vyhovovala
požadavkům příslušné osoby. Pružné rameno
umožňuje také použití stejné jednotky delegáta dvěma
osobami, protože si mohou přitáhnout mikrofon
k sobě, pokud potřebují hovořit. Do horní části
mikrofonu je zabudován světelný prstenec, jehož
červené světlo signalizuje, že je mikrofon zapnutý.

u

Unikátní indikátor povolení k hovoru
„Possible‑To‑Speak“ (byla podána žádost o přiznání
patentu)

u

Kompaktní a atraktivní vzhled

u

Vestavěné ovládání hlasitosti pro sluchátka

u

Mikrofon s pružným ramenem a světelným
prstencem

u

Dvě zdířky pro sluchátka

Vestavěný reproduktor
Hlasitost reproduktoru se nastavuje centrálně na řídicí
jednotce pro všechny jednotky delegátů. Vestavěný
reproduktor se po zapnutí mikrofonu automaticky
ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě.
Dvě zdířky pro sluchátka
Dvě stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka (zapojené
pro monofonní zvuk) umožňují připojit dva páry
sluchátek, takže jednotku mohou používat současně
dva delegáti. Je také možné k jedné zdířce pro
sluchátka připojit páskový rekordér a druhou zdířku
pro sluchátka používat k poslechu jednání.
Vestavěné ovládání hlasitosti pro sluchátka
Pro zajištění maximálního pohodlí lze úroveň hlasitosti
sluchátek upravit pomocí otočného kolečka na
jednotce.
Kompaktní a atraktivní vzhled
Tyto jednotky s moderním nenápadným vzhledem
a temně šedou povrchovou úpravou se stanou
hodnotným doplňkem libovolného jednacího místa.
Ramena mikrofonu standardní nebo prodloužené
délky
Jednotky delegátů jsou k dispozici s rameny mikrofonu
standardní délky 313 mm nebo prodloužené délky
488 mm.
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Ovládací prvky a indikátory

• Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu
• Otočný regulátor hlasitosti pro nastavení hlasitosti
sluchátek
• Reproduktor, který se automaticky ztlumí při zapnutí
mikrofonu nebo připojení sluchátek
• Indikátor povolení k hovoru (bílá LED dioda)
• Indikátor zapnutí mikrofonu (červená LED dioda)
• Světelný prstencový indikátor na ramenu mikrofonu,
který svítí červeně, pokud je zapnutý mikrofon

Propojení

• 1× kabel o délce 2 m zakončený zástrčkou se 7 vývody
pro průchozí připojení k další jednotce delegáta nebo
jednotce předsedajícího či řídicí jednotce
• 1× kruhová zásuvka se 7 vývody pro průchozí
připojení k další jednotce delegáta nebo jednotce
předsedajícího
• 2× stereofonní zdířka 3,5 mm pro sluchátka

Certifikáty a osvědčení
Oblast

Certifikace

Evropa

CE

Technické specifikace
Mechanické hodnoty
Rozměry jednotky bez
mikrofonu (v × š × h)

71 × 220 × 140 mm

Výška s mikrofonem
v horizontální poloze

134 mm

Délka mikrofonu od
montážního povrchu

CCS‑DS

CCS‑DL

313 mm

488 mm

Hmotnost

Přibližně 1 kg

Montáž

Deska stolu (s možností přenášení nebo
napevno)

Materiál (horní část)

Polymer

Materiál (základna)

Obarvený kov

Barva (horní část)

Uhelná čerň (PH10736)

Barva (základna)

Uhelná čerň (PH10736)

Informace o objednání
CCS‑DS Jednotka delegáta CCS s krátkým mikrofonem

Delegátská jednotka CCS 900 s krátkým mikrofonem,
rameno mikrofonu o délce 313 mm.
Číslo objednávky CCS-DS
CCS‑DL Jednotka delegáta CCS s dlouhým mikrofonem

Delegátská jednotka CCS 900 s dlouhým mikrofonem,
rameno mikrofonu o délce 488 mm.
Číslo objednávky CCS-DL

Hardwarové příslušenství
DCN‑DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation
(25 kusů).
Číslo objednávky DCN-DISCLM
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