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u Μοναδική ένδειξη “Possible‑To‑Speak” για την οποία
εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

u Συμπαγής, ελκυστικός σχεδιασμός

u Ενσωματωμένος έλεγχος έντασης για τα ακουστικά

u Μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος και φωτεινό
δακτύλιο

u Δύο υποδοχές ακουστικών

Οι μονάδες συνέδρου CCS‑Dx CCS επιτρέπουν στους
συνέδρους να λαμβάνουν μέρος ενεργά στις
διαδικασίες. Ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο επιτρέπει
στους συνέδρους να συνομιλούν με άλλους συνέδρους,
και μπορούν να παρακολουθούν τη συζήτηση
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ηχείο ή τα
(προαιρετικά) προσωπικά ακουστικά.

Περιγραφή λειτουργ.

Possible‑To‑Speak
Μια ενσωματωμένη ένδειξη ‘Possible‑To‑Speak’ δείχνει
εάν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μικροφώνου. Αυτή
η λειτουργία εμφανίζεται με μια λευκή ενδεικτική
λυχνία LED σε συνδυασμό με την ένδειξη
‘ενεργοποίησης μικροφώνου’.

Μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος και φωτεινό
δακτύλιο
Το μικρόφωνο στηρίζεται σε ένα εύκαμπτο στέλεχος, το
οποίο προσαρμόζεται εύκολα σύμφωνα με τις
προσωπικές απαιτήσεις. Επιτρέπει επίσης σε δύο άτομα
να χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα συνέδρου, καθώς
μπορούν να τραβούν το μικρόφωνο προς το μέρος τους
όταν απαιτείται να μιλήσουν. Στην κεφαλή του

μικρόφωνου υπάρχει ενσωματωμένος ένας φωτεινός
δακτύλιος ο οποίος φωτίζεται με κόκκινο χρώμα για να
υποδείξει πότε το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Ενσωματωμένο ηχείο
Η ένταση του ηχείου ρυθμίζεται κεντρικά στη μονάδα
ελέγχου για όλες τις μονάδες συνέδρου. Για να
αποφευχθεί η ακουστική ανάδραση, το ενσωματωμένο
ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία σίγασης όταν
το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Δύο υποδοχές ακουστικών
Δύο υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm
(0,14 in) (καλωδιωμένες για μονοφωνικό σύστημα)
επιτρέπουν τη σύνδεση δύο ζευγών ακουστικών, έτσι
ώστε δύο σύνεδροι να μπορούν να χρησιμοποιούν
ταυτόχρονα τη μονάδα. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση
συσκευής εγγραφής ταινίας σε μία υποδοχή
ακουστικών, και η χρήση της άλλης υποδοχής
ακουστικών για την ακρόαση των εργασιών.

Ενσωματωμένος έλεγχος έντασης για τα ακουστικά
Το επίπεδο έντασης των ακουστικών μπορεί να
ρυθμιστεί μέσω ενός τροχίσκου ρύθμισης στη μονάδα
για μέγιστη άνεση.



Συμπαγής, ελκυστικός σχεδιασμός
Χάρη στο μοντέρνο, διακριτικό σχεδιασμό και το
φινίρισμά τους σε γκρι ανθρακί, αυτές οι μονάδες
αποτελούν μια πολύτιμη προσθήκη σε κάθε χώρο.

Στελέχη μικροφώνου τυπικού ή εκτεταμένου μήκους
Οι μονάδες συνέδρου διατίθενται με στελέχη
μικροφώνου τυπικού 313 mm (12,3 in) ή εκτεταμένου
488 mm (19,2 in) μήκους.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικρόφωνου
• Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης για τη ρύθμιση της

έντασης των ακουστικών
• Ηχείο, αυτόματα σιγαζόμενο κατά την ενεργοποίηση

του μικροφώνου ή/και κατά τη σύνδεση των
ακουστικών

• Ένδειξη Possible‑To‑Speak (λευκό LED)
• Ένδειξη ενεργοποίησης μικροφώνου (κόκκινο LED)
• Ένδειξη φωτεινού δακτυλίου στο στέλεχος του

μικροφώνου, φωτίζεται με κόκκινο χρώμα όταν το
μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο

Διασυνδέσεις
• Καλώδιο 1 x 2 m (78,7 in) που τερματίζεται με έναν

7‑πολικό αρσενικό σύνδεσμο για σύνδεση βρόχου
διέλευσης σε άλλες μονάδες συνέδρου ή προέδρου, ή
στη μονάδα ελέγχου

• 1 x 7‑πολικός κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος για
σύνδεση βρόχου διέλευσης σε άλλες μονάδες
συνέδρου ή προέδρου

• 2 x υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm
(0,14 in)

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μονάδας
χωρίς μικρόφωνο (Υ x Π x
Β)

71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 in)

Ύψος με μικρόφωνο σε
οριζόντια θέση

134 mm (5,3 in)

Μήκος μικροφώνου από
την επιφάνεια
τοποθέτησης

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm (12,3 in) 488 mm (19,2 in)

Βάρος Περίπου 1 kg (2,2 lb)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια (φορητό ή σταθερό)

Υλικό (επάνω μέρος) πολυμερές

Υλικό (βάση) βαμμένο μέταλλο

Χρώμα (επάνω μέρος) ανθρακί (PH10736)

Χρώμα βάσης ανθρακί (PH10736)

Πληροφορίες παραγγελίας

CCS‑DS CCS Κοντό μικρόφωνο μονάδας συνέδρου
CCS 900 Μονάδα συνέδρου με κοντό μικρόφωνο,
μήκος στελέχους μικροφώνου 313 mm (12,3 in).
Αρ. παραγγελίας CCS-DS

CCS‑DL CCS Μακρύ μικρόφωνο μονάδας συνέδρου
CCS 900 Μονάδα συνέδρου με μακρύ μικρόφωνο,
μήκος στελέχους μικροφώνου 488 mm (19,2 in).
Αρ. παραγγελίας CCS-DL

Αξεσουάρ υλικού

DCN‑DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)
Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25
τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISCLM
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