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CCS‑CMx CCS -puheenjohtajan laitteissa on entistä
parempia toimintoja, joiden avulla käyttäjän on helppo
ottaa puheenjohtajan rooli konferenssissa tai
kokouksessa.
Perustoiminnot
Puheenjohtajan mikrofonin prioriteettipainike
Puheenjohtajan laitteessa on mikrofoni käytössä painikkeen lisäksi puheenjohtajan prioriteettipainike.
Kun prioriteettipainiketta painetaan, kaikki käytössä
olevat osallistujien mikrofonit mykistyvät väliaikaisesti
tai pysyvästi.
Osallistujien mikrofonien väliaikainen tai pysyvä
mykistäminen
Puheenjohtajan prioriteettipainike voidaan säätää
mykistämään osallistujien mikrofonit joko väliaikaisesti
tai pysyvästi. Jos asetuksena on väliaikainen mykistys,
osallistujien mikrofonit mykistyvät vain siksi aikaa, kun
prioriteettipainike on painettuna. Jos asetuksena on
pysyvä mykistys, osallistujien on poistettava mykistys
puheenjohtajan prioriteetti-ilmoituksen jälkeen
painamalla oman laitteensa mikrofoni käytössä painiketta. Pysyvä mykistysasetus otetaan käyttöön
sisäisellä kytkimellä, johon pääsee käsiksi irrottamalla
pienen muovilevyn puheenjohtajan laitteen pohjasta.

u

Sisältää kaikki osallistujien CCS‑Dx CCS -laitteiden
toiminnot (ei puheenvuoron ilmaisutoimintoa/merkkivaloa)

u

Puheenjohtajan mikrofonin prioriteettipainike

u

Osallistujien mikrofonien väliaikainen tai pysyvä
mykistäminen

u

Optinen merkkiääniominaisuus puheenjohtajan
ilmoituksia varten

u

Moderni, huomaamaton muotoilu, joka on
yhdenmukainen osallistujien CCS‑Dx CCS -laitteiden
kanssa

Optinen merkkiääniominaisuus puheenjohtajan
ilmoituksia varten
Puheenjohtajan prioriteetti-ilmoituksia edeltämään
voidaan säätää valinnainen merkkiääni.
Merkkiäänitoiminto otetaan käyttöön sisäisellä
kytkimellä, johon pääsee käsiksi irrottamalla pienen
muovilevyn puheenjohtajan laitteen pohjasta.
Mikrofonien vakiovarret ja pidennetyt varret
Puheenjohtajan laitteita on saatavilla vakiopituisella
313 mm:n ja pidennetyllä 488 mm:n mikrofonivarrella.
Näppäimet ja merkkivalot
•
•
•
•

•
•

•
•

Mikrofoni käytössä / pois käytöstä -painike
Puheenjohtajan prioriteettipainike
Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätörulla
Kaiutin, joka mykistyy automaattisesti, kun mikrofoni
on käytössä ja/tai kuulokkeet on kytketty laitteeseen
Puheenjohtajan ilmoituksen merkkiäänen sisäinen
valintakytkin
Sisäinen kytkin, jolla osallistujien mikrofonit
mykistetään väliaikaisesti tai pysyvästi, kun
puheenjohtajan prioriteettipainiketta painetaan
Mikrofoni käytössä -ilmaisin (punainen LEDmerkkivalo)
Mikrofonin varren ympärille syttyy punainen
valorengas, kun mikrofoni on käytössä.
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• Puheenvuoron ilmaisutoimintoa ja -merkkivaloa ei
tarvita, koska puheenjohtajan laitteen mikrofoni
voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa riippumatta
siitä, kuinka moni osallistujista puhuu parhaillaan

Kytkennät

• 1 x 2 m:n kaapeli, jossa on pyöreä valusuojattu, 7napainen urosliitin, mahdollistaa silmukkakytkennän
osallistujan laitteeseen tai ohjausyksikköön
• 1 x 7-napainen pyöreä naarasliitin, jolla voidaan tehdä
silmukkakytkentä osallistujien laitteisiin.
• 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

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 mm

488 mm

Paino

noin 1 kg

Kiinnitys

pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)

Materiaali (pinta)

polymeeri

Materiaali (runko)

maalattu metalli

Väri (runko)

harmaa (PH10736)

Väri (pinta)

harmaa (PH10736)

Tilaustiedot
CCS‑CMS CCS puheenjohtajan laite, lyhyt mikrofonivarsi

CCS 900 -järjestelmän osallistujan yksikkö, jossa on
lyhyt mikrofoni, mikrofonin varren pituus 313 mm.
Tilausnumero CCS-CMS
CCS‑CML CCS puheenjohtajan laite, pitkä mikrofonin
varsi

CCS 900 -järjestelmän puheenjohtajan yksikkö, jossa
on pitkä mikrofoni, mikrofonin varren pituus 488 mm.
Tilausnumero CCS-CML
Laitteiston lisävarusteet
DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

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