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u Jedyny w swoim rodzaju wskaźnik gotowości
„Possible-To-Speak”(rozwiązanie zgłoszone do
opatentowania)

u Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd

u Wbudowany regulator głośności sygnału
słuchawkowego

u Mikrofon na elastycznym wsporniku ze świecącym
pierścieniem

u Dwa gniazda słuchawkowe

Pulpity CCS‑Dx CCS pozwalają aktywnie uczestniczyć
w obradach. Wbudowany mikrofon umożliwia im
swobodne wypowiadanie się i słuchanie przebiegu
dyskusji za pośrednictwem wbudowanego głośnika lub
(opcjonalnie) indywidualnych słuchawek.

Podstawowe funkcje

Wskaźnik Possible‑To‑Speak
Wbudowany wskaźnik o nazwie „Possible‑To‑Speak”
informuje, czy można włączyć mikrofon. Funkcja ta jest
realizowana za pośrednictwem białej diody LED w
połączeniu ze wskaźnikiem włączenia mikrofonu.

Mikrofon na elastycznym wsporniku ze świecącym
pierścieniem
Mikrofon jest zamontowany na elastycznym wsporniku,
który można łatwo regulować, dostosowując położenie
do osobistych preferencji. Umożliwia on również
korzystanie z tego samego pulpitu przez dwóch
delegatów, gdyż mikrofon można przeciągnąć w stronę
osoby chcącej zabrać głos. W głowicę mikrofonu został
wbudowany świecący pierścień, który świeci na
czerwono, gdy mikrofon jest włączony.

Wbudowany głośnik
Głośność w głośnikach jest ustawiana centralnie dla
wszystkich pulpitów, w jednostce sterującej. Aby
uniemożliwić powstawanie sprzężeń akustycznych,
wbudowany głośnik jest automatycznie wyciszany w
chwili włączenia mikrofonu.

Dwa gniazda słuchawkowe
Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm
(połączone jako mono) umożliwiają jednoczesne
dołączenie dwóch par słuchawek, a przez to
korzystanie z pulpitu przez dwóch uczestników.
Możliwe jest również dołączenie do gniazda
słuchawkowego magnetofonu, podczas gdy drugie
gniazdo słuchawkowe służy do odsłuchu przebiegu
spotkania.

Wbudowana możliwość regulacji głośności dźwięku
w słuchawkach
W celu uzyskania maksymalnego komfortu poziom
głośności sygnału słuchawkowego można wyregulować
za pomocą pokrętła w pulpicie.

Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd
Nowoczesne, dyskretne wzornictwo oraz elementy
wykończenia w kolorze grafitowo-szarym czynią z
pulpitów atrakcyjne uzupełnienie każdego
pomieszczenia.



Wsporniki mikrofonów o standardowej lub
zwiększonej długości
Pulpity uczestnika są dostępne w wersji ze
wspornikami o długości standardowej 313 mm lub
zwiększonej 488 mm.

Elementy sterujące i wskaźniki
• Przycisk włączenia / wyłączenia mikrofonu
• Obrotowy regulator głośności w słuchawkach
• Głośnik, automatycznie wyciszany po włączeniu

mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek
• Wskaźnik Possible‑To‑Speak (biała dioda LED)
• Wskaźnik włączenia mikrofonu (czerwona dioda LED)
• Wskaźnik pierścieniowy na wsporniku mikrofonu

zaczyna świecić na czerwono w momencie włączenia
mikrofonu

Połączenia z innymi urządzeniami
• 1 x kabel połączeniowy o dł. 2 m z 7-stykowym

złączem męskim do przelotowego dołączania
pozostałych pulpitów uczestników i
przewodniczącego lub jednostki sterującej

• 1 x 7-stykowe żeńskie złącze okrągłe do przelotowego
dołączania pozostałych pulpitów uczestników i
przewodniczącego

• 2 x stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary modułu bez
mikrofonu (wys. x szer. x
gł.)

71 x 220 x 140 mm

Wysokość z mikrofonem
w pozycji poziomej

134 mm

Długość mikrofonu od
powierzchni montażu

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm 488 mm

Ciężar Ok. 1 kg

Montaż Stołowy (przenośny lub stały)

Materiał (płyta czołowa) Polimer

Materiał (podstawa) Metal lakierowany

Kolor (płyta czołowa) Grafitowy (PH10736)

Kolor (podstawa) Grafitowy (PH10736)

Zamówienia - informacje

CCS‑DS CCS Pulpit uczestnika z krótkim mikrofonem
Pulpit uczestnika systemu CCS 900 z krótkim
mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 313 mm.
Numer zamówienia CCS-DS

CCS‑DL CCS Pulpit uczestnika z długim mikrofonem
Pulpit uczestnika systemu CCS 900 z długim
mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 488 mm.
Numer zamówienia CCS-DL

Sprzęt

DCN‑DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)
Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation
(25 szt.).
Numer zamówienia DCN-DISCLM
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