Konferenční systémy | CCS‑CMx Jednotka předsedajícího CCS

CCS‑CMx Jednotka předsedajícího CCS
www.boschsecurity.cz

Jednotky předsedajících CCS CCS‑CMx jsou vybaveny
rozšířenou sadou funkcí, které uživateli umožní plnit
roli předsedajícího konference nebo jednání.
Funkce
Přednostní tlačítko pro mikrofon předsedajícího
Kromě tlačítka pro zapnutí mikrofonu jsou jednotky
předsedajících vybaveny přednostním tlačítkem
předsedajícího. Stisknutí přednostního tlačítka
způsobí dočasné nebo trvalé ztlumení všech aktuálně
aktivních mikrofonů delegátů.
Dočasné nebo trvalé ztlumení mikrofonů delegátů
Přednostní tlačítko předsedajícího lze nastavit tak, aby
ztlumilo mikrofony delegátů dočasně nebo trvale. Při
nastavení dočasného ztlumení jsou mikrofony delegátů
ztlumeny pouze tak dlouho, dokud předsedající drží
stisknuté přednostní tlačítko. Při nastavení trvalého
ztlumení musí delegáti po oznámení, jemuž
předcházelo stisknutí přednostního tlačítka, opětovně
aktivovat svůj mikrofon stisknutím tlačítka pro zapnutí
mikrofonu na jednotce delegáta. Aktivace možnosti
trvalého ztlumení se provádí nastavením interního
přepínače, jenž lze zpřístupnit odstraněním plastové
destičky na základně jednotky předsedajícího.
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Obsahují všechny funkce jednotek delegátů CCS
CCS‑Dx (s výjimkou funkce a LED indikátoru
povolení k hovoru)

u

Přednostní tlačítko pro mikrofon předsedajícího

u

Dočasné nebo trvalé ztlumení mikrofonů delegátů

u

Volitelný tón pro upoutání pozornosti předcházející
oznámením předsedajícího

u

Moderní nenápadný vzhled odpovídající jednotkám
delegátů CCS CCS‑Dx

Volitelný tón pro upoutání pozornosti předcházející
oznámením předsedajícího
Je možné vybrat volitelný tón pro upoutání pozornosti,
který bude předcházet přednostním hlášením
předsedajícího. Použití volitelného tónu pro upoutání
pozornosti se aktivuje nastavením interního přepínače.
Přepínač lze zpřístupnit odstraněním plastové destičky
na základně jednotky předsedajícího.
Ramena mikrofonu standardní nebo prodloužené
délky
Jednotky předsedajících jsou k dispozici s rameny
mikrofonu standardní délky 313 mm nebo prodloužené
délky 488 mm.
Ovládací prvky a indikátory

• Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu
• Přednostní tlačítko předsedajícího
• Otočný regulátor hlasitosti pro nastavení hlasitosti
sluchátek
• Reproduktor, který se automaticky ztlumí při zapnutí
mikrofonu nebo připojení sluchátek
• Interní přepínač pro výběr tónu pro upoutání
pozornosti před oznámením předsedajícího
• Interní přepínač pro dočasné nebo trvalé ztlumení
mikrofonů delegátů, pokud je stisknuto přednostní
tlačítko předsedajícího
• Indikátor zapnutí mikrofonu (červená LED dioda)
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• Světelný prstencový indikátor na ramenu mikrofonu,
který svítí červeně, pokud je zapnutý mikrofon
• Funkce ani indikátor povolení k hovoru nejsou
potřebné, protože mikrofon jednotky předsedajícího
lze zapnout vždy, bez ohledu na počet hovořících
delegátů

Propojení

• 1× kabel o délce 2 m zakončený lisovanou kruhovou
zástrčkou se 7 vývody pro průchozí připojení
k jednotce delegáta nebo řídicí jednotce
• 1× kruhová zásuvka se 7 vývody pro průchozí
připojení k jednotkám delegátů
• 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

CSS‑CMS

CCS‑CML

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 (základna)

Uhelná čerň (PH10736)

Barva (horní část)

Uhelná čerň (PH10736)

Informace o objednání
CCS‑CMS CCS Jednotka předsedajícího CCS s krátkým
mikrofonem

Jednotka předsedajícího CCS 900 s krátkým
mikrofonem, rameno mikrofonu o délce 313 mm.
Číslo objednávky CCS-CMS
CCS‑CML CCS Jednotka předsedajícího CCS s dlouhým
mikrofonem

Jednotka předsedajícího CCS 900 s dlouhým
mikrofonem, rameno mikrofonu o délce 488 mm.
Číslo objednávky CCS-CML
Hardwarové příslušenství
DCN‑DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

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