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De CCS‑CMx CCS Voorzittersposten zijn voorzien van
extra functionaliteiten waarmee de gebruiker de rol
van voorzitter op zich kan nemen tijdens een
conferentie of een vergadering.
Basisfuncties
Prioriteitsknop voor voorzittersmicrofoon
Naast de knop ‘microfoon aan’ heeft de
voorzitterspost een knop ‘prioriteit voorzitter’. Als
deze knop wordt ingedrukt, worden alle actieve
deelnemermicrofoons tijdelijk of permanent gedempt.
Tijdelijk of permanent dempen van
deelnemermicrofoons
De knop ‘prioriteit voorzitter' kan worden ingesteld
voor het tijdelijk of permanent dempen van
deelnemermicrofoons. In de stand 'tijdelijk' worden de
deelnemermicrofoons gedempt zolang de voorzitter de
prioriteitsknop ingedrukt houdt. In de stand
'permanent' moeten deelnemers na een mededeling
van de voorzitter hun microfoon opnieuw activeren
met de knop 'microfoon aan' op hun deelnemerpost.
De optie 'permanent dempen' kan worden geactiveerd
door het omzetten van een interne schakelaar. Deze
kan worden bereikt door het verwijderen van een klein
plastic klepje in de voet van de voorzitterspost.

u

Heeft alle functies van de CCS‑Dx CCS
deelnemerposten (met uitzondering van de
Possible‑To‑Speak functionaliteit/LED)

u

Prioriteitsknop voor voorzittersmicrofoon

u

Tijdelijk of permanent dempen van
deelnemermicrofoons

u

Naar keuze kan voor het doen van mededelingen een
attentietoon worden weergegeven

u

Moderne, subtiele vormgeving in overeenstemming
met de CCS‑Dx CCS deelnemerposten

Naar keuze kan voor het doen van mededelingen een
attentietoon worden weergegeven
Er kan een optionele toon worden ingesteld om aan
prioriteitsmededelingen vooraf te laten gaan. De toon
kan worden geactiveerd door het omzetten van een
interne schakelaar. Deze kan worden bereikt door het
verwijderen van een klein plastic klepje in de voet van
de voorzitterspost.
Normale of lange microfoonstelen.
De voorzitterspost is verkrijgbaar met de normale
microfoonsteel met een lengte van 313 mm of een
lange microfoonsteel van 488 mm.
Bedieningselementen en indicatoren
•
•
•
•

Knop voor microfoon aan/uit
Knop voor prioriteit voorzitter aan/uit
Draaischakelaar voor volumeregeling hoofdtelefoon
Luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer
de microfoon aan staat en/of een hoofdtelefoon
wordt aangesloten
• Interne schakelaar voor het inschakelen van de
attentietoon door de voorzitter
• Interne schakelaar voor het tijdelijk of permanent
dempen van deelnemermicrofoons wanneer de knop
'prioriteit voorzitter' wordt ingedrukt.
• Indicator 'microfoon aan' (rode LED)
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• Rode ring om de microfoonsteel, licht rood op als de
microfoon aan staat.
• Een Possible‑To‑Speak functionaliteit en -indicator
zijn niet nodig omdat de microfoon van een
voorzitterpost altijd kan worden ingeschakeld,
ongeacht het aantal deelnemers dat spreekt.

Aansluitingen

• Kabel van 2 meter met aan het eind een gegoten
zevenpolige ronde male connector voor een
doorlusverbinding naar een andere deelnemerpost of
een besturingseenheid
• 7-polige ronde female connector voor een
doorlusverbinding naar andere deelnemerpost
• 2 x stereo hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm

Certificaten en goedkeuringen
Regio

Certificiëring

Europa

CE

Technische specificaties
Mechanische specificaties
Afmetingen (H x B x
D) zonder microfoon

71 x 220 x 140 mm

Hoogte met microfoon in
horizontale stand

134 mm

Lengte van microfoon
vanaf montageoppervlak

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 mm

488 mm

Gewicht

ca. 1 kg

Montage

op tafelblad (draagbaar of vast)

Materiaal (bovenkant)

polymeer

Materiaal (voet)

gelakt metaal

Kleur (voet)

antraciet (PH10736)

Kleur (bovenkant)

antraciet (PH10736)

Bestelinformatie
CCS‑CMS CCS Korte Microfoon voor Voorzitterspost

CCS 900 voorzitterspost met korte microfoon, lengte
microfoonsteel 313 mm.
Opdrachtnummer CCS-CMS
CCS‑CMS CCS Lange Microfoon voor Voorzitterspost

CCS 900 voorzitterspost met lange microfoon, lengte
microfoonsteel 488 mm.
Opdrachtnummer CCS-CML
Hardware-accessoires
DCN‑DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).
Opdrachtnummer DCN-DISCLM
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