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u Bisa menampung CU dan/atau 6 unit kontribusi dan
kabel

u Konstruksi yang menarik namun kokoh

u Interior yang secara khusus dironggakan untuk
secara umum menampung unit sistem

u Mudah diangkut dan disimpan

u Dua penguncian terpisah untuk keamanan ekstra

CCS‑SC6 digunakan di mana unit kontribusi
CCS 900 Ultro tidak akan digunakan dalam satu lokasi
tetap sehingga harus bisa diangkut dengan mudah. Ini
seringkali terjadi di aula balai kota, hotel, pusat bisnis,
kantor pemerintah setempat atau aula lebih kecil
dalam area konferensi besar.

Fungsi

Kapasitas
CCS‑SC6 bisa menampung satu CU dan hingga enam
unit kontribusi dengan mikrofon berpanjang standar
(pendek). Kapasitas untuk penyimpanan beberapa
kabel ekstensi atau aksesori lainnya juga disediakan.

Interior yang dibentuk secara khusus
Interior koper memiliki pengemasan busa yang
dibentuk untuk menampung unit ini. Ini memberikan
perlindungan maksimal serta memudahkan
pengemasan dan pembongkaran.

Mudah diangkut dan disimpan
Kopernya menarik tapi juga sangat tahan lama dan
praktis. Ada pegangan di bagian atas dan samping
dengan dua roda di bagian bawah untuk pengangkutan
yang mudah. Ada dua penguncian terpisah untuk
keamanan ekstra.

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Dimensi (T x L x P) 560 x 795 x 235 mm 
(22,0 x 31,3 x 9,3 in)

Bobot (kosong) 6 kg (13,2 lb)

Bahan (bodi) ABS 3 mm (0,12 in)

Bahan (roda) aluminium

Warna (bodi) hitam (RAL9004)

Warna (roda) silver



informasi Pemesanan

Koper CCS‑SC6 untuk Unit Kontrol dan 6 Unit Delegasi
Koper CCS 900 untuk mengangkut dan menyimpan
unit kontrol, 6 unit delegasi atau pembicara, kabel
dan/atau aksesori lain.
Nomor Pesanan CCS-SC6
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