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u Ainutlaatuinen puheenvuoron ilmaisin (patenttia
haettu)

u Kompakti, tyylikäs muotoilu

u Sisäänrakennettu äänenvoimakkuuden säätö
kuulokkeille

u Mikrofoni, jossa on taipuva varsi ja valorengas

u Kaksi kuulokeliitäntää

CCS-Dx CCS osallistujan laitteiden avulla osanottajat
voivat aktiivisesti osallistua keskusteluun.
Sisäänrakennetun mikrofonin avulla yhteydenpito
muihin osallistujiin on helppoa, ja keskustelua voi
kuunnella sisäänrakennetun kaiuttimen tai
henkilökohtaisten kuulokkeiden avulla (lisävaruste).

Perustoiminnot

Puheenvuoron ilmaisin
Laitteessa on sisäänrakennettu puheenvuoron ilmaisin,
joka ilmaisee käyttäjälle, milloin hän voi kytkeä
mikrofoniinsa virran. Puheenvuoro ilmaistaan
valkoisella merkkivalolla yhdessä mikrofoni käytössä -
ilmaisimen kanssa.

Mikrofoni, jossa on taipuva varsi ja valorengas
Mikrofoni on taipuisan varren päässä, ja sitä on helppo
säätää henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti.
Taipuisa varsi mahdollistaa myös sen, että kaksi
käyttäjää voi käyttää samaa osallistujan laitetta, sillä
käyttäjät voivat kääntää mikrofonia itseään kohti, kun
on heidän vuoronsa puhua. Mikrofonin päähän on
asennettu valorengas, joka palaa punaisena, kun
mikrofoni on käytössä.

Sisäänrakennettu kaiutin
Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus säädetään
keskitetysti ohjausyksiköstä. Jotta akustista kiertoa ei
syntyisi, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy
automaattisesti, kun mikrofoni on käytössä.

Kaksi kuulokeliitäntää
Kahden 3,5 mm:n stereokuulokeliitännän (mono-
valmius) ansiosta laitteeseen voidaan liittää kahdet
kuulokkeet, joten kaksi osallistujaa voi käyttää laitetta
samanaikaisesti. Toiseen kuulokeliitäntään voi liittää
myös nauhurin, jolloin toisen liitännän kuulokkeilla voi
kuunnella keskustelua.

Sisäänrakennettu äänenvoimakkuuden säätö
kuulokkeille
Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää
mieleisekseen laitteessa olevan peukalolla
pyöritettävän säätörullan avulla.

Kompakti, tyylikäs muotoilu
Uudenaikainen, huomaamaton muotoilu ja harmaa väri
tekevät laitteista korvaamattoman lisän mihin tahansa
ympäristöön.

Mikrofonien vakiovarret ja pidennetyt varret
Osallistujien laitteita on saatavilla vakiopituisella
313 mm:n ja pidennetyllä 488 mm:n mikrofonivarrella.



Näppäimet ja merkkivalot
• Mikrofoni käytössä / pois käytöstä -painike
• Kiertosäädin kuulokkeiden äänenvoimakkuuden

säätämiseen
• Kaiutin, mykistyy automaattisesti, kun mikrofoni on

käytössä ja/tai kun kuulokkeet on liitetty
• Puheenvuoron ilmaisin (valkoinen merkkivalo)
• Mikrofoni käytössä -ilmaisin (punainen merkkivalo)
• Mikrofonin varren ympärille syttyy punainen

valorengas, kun mikrofoni on käytössä.

Kytkennät
• 1 x 2 m:n kaapeli, jossa 7-napainen urosliitin,

mahdollistaa silmukkakytkennän toisen osallistujan tai
puheenjohtajan laitteeseen tai ohjausyksikköön

• 1 x 7-napainen pyöreä naarasliitin, jolla voidaan tehdä
silmukkakytkentä toisen osallistujan tai
puheenjohtajan laitteeseen.

• 2 x 3,5 mm:n stereokuulokeliitäntää

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laitteen mitat ilman
mikrofonia (K x L x S)

71 x 220 x 140 mm

Korkeus, kun mikrofoni
on vaakasuorassa
asennossa

134 mm

Mikrofonin korkeus
asennuskohdasta

CCS-DS CCS-DL

313 mm 488 mm

Paino noin 1 kg

Kiinnitys pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)

Materiaali (pinta) polymeeri

Materiaali (runko) maalattu metalli

Väri (pinta) harmaa (PH10736)

Väri (runko) harmaa (PH10736)

Tilaustiedot

CCS-DS CCS osallistujan laite, lyhyt mikrofonin varsi
CCS 900 -järjestelmän osallistujan yksikkö, jossa on
lyhyt mikrofoni, mikrofonin varren pituus 313 mm.
Tilausnumero CCS-DS

CCS-DL CCS osallistujan laite, pitkä mikrofonin varsi
CCS 900 -järjestelmän osallistujan yksikkö, jossa on
pitkä mikrofoni, mikrofonin varren pituus 488 mm.
Tilausnumero CCS-DL

Laitteiston lisävarusteet

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)
DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).
Tilausnumero DCN-DISCLM
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