
 

Συστήματα επικοινωνίας | CCS‑SC10 Βαλίτσα για 10 μονάδες συνέδρου

CCS‑SC10 Βαλίτσα για 10 μονάδες
συνέδρου

 

www.boschsecurity.gr

 

 

      

u Μπορεί να περιέχει 10 μονάδες συμμετοχής και
καλώδια

u Ελκυστικός αλλά στιβαρός σχεδιασμός

u Με ειδικές υποδοχές στο εσωτερικό για την ασφαλή
συγκράτηση των μονάδων του συστήματος

u Εύκολη στη μεταφορά και αποθήκευση

u Δύο ξεχωριστές κλειδαριές για πρόσθετη ασφάλεια

Η βαλίτσα για 10 μονάδες συνέδρου CCS‑SC10 CCS
χρησιμοποιείται όταν οι μονάδες συμμετοχής
CCS 900 Ultro δεν χρησιμοποιούνται σε μία σταθερή
θέση και, συνεπώς, πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν
εύκολα. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν δημαρχεία,
ξενοδοχεία, επιχειρηματικά κέντρα, γραφεία τοπικής
αυτοδιοίκησης ή μικρότερες αίθουσες σε μεγάλους
συνεδριακούς χώρους.

Περιγραφή λειτουργ.

Χωρητικότητα
Η βαλίτσα CCS‑SC10 είναι σχεδιασμένη για να περιέχει
δέκα μονάδες συμμετοχής με τυπικού μήκους (κοντά)
μικρόφωνα. Μπορεί να καλυφθεί οποιοσδήποτε
συνδυασμός μονάδων συνέδρου/προέδρου.

Ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό
Το εσωτερικό της βαλίτσας διαθέτει διαμορφωμένες
υποδοχές από αφρώδες υλικό για τη συγκράτηση των
συνεδριακών μονάδων. Αυτό παρέχει μεγάλη προστασία
και καθιστά τη συσκευασία και αποσυσκευασία μια
εύκολη διαδικασία.

Εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση
Η βαλίτσα είναι ελκυστική αλλά επίσης εξαιρετικά
ανθεκτική και πρακτική. Διαθέτει λαβές επάνω και
πλευρικά με δύο ρόδες στην κάτω πλευρά για εύκολη
μεταφορά. Διαθέτει επίσης δύο ξεχωριστές κλειδαριές
για πρόσθετη ασφάλεια.

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 560 x 795 x 235 mm 
(22,0 x 31,3 x 9,3 in)

Βάρος (κενή) 6 kg (13,2 lb)

Υλικό (σώμα) 3 mm (0,12 in) ABS

Υλικό (πλαίσιο) αλουμίνιο

Χρώμα (σώμα) μαύρο (RAL9004)

Χρώμα (πλαίσιο) ασημί



Πληροφορίες παραγγελίας

CCS‑SC10 Βαλίτσα για 10 μονάδες συνέδρου
CCS 900 Βαλίτσα για τη μεταφορά ή την αποθήκευση
10 μονάδων συνέδρων ή προέδρου.
Αρ. παραγγελίας CCS-SC10
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