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Pulpity przewodniczącego CCS‑CMx CCS zostały
wyposażone w dodatkowe funkcje, które umożliwiają
użytkownikowi pełnienie roli przewodniczącego
konferencji lub spotkania.
Podstawowe funkcje
Przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego
Oprócz przycisku włączającego mikrofon, pulpit
przewodniczącego posiada także przycisk
priorytetowy. Jego naciśnięcie powoduje czasowe lub
stałe wyciszenie wszystkich aktywnych w danej chwili
mikrofonów uczestników.
Czasowe lub stałe wyciszanie mikrofonów
uczestników
Przycisk priorytetowy przewodniczącego można
ustawić w taki sposób, aby wyciszał mikrofony
uczestników tymczasowo lub na stałe. W przypadku
ustawienia przycisku do tymczasowego wyciszania
mikrofony uczestników pozostają wyciszone dopóki
przewodniczący przytrzymuje naciśnięty przycisk. Jeśli
natomiast przycisk skonfigurowano w taki sposób, aby
wyciszał na stałe, delegaci, po ogłoszeniu
pierwszeństwa dla przewodniczącego, muszą
ponownie włączyć swoje mikrofony, naciskając
przycisk włączenia mikrofonu na swoim pulpicie.

u

Posiadają one wszystkie funkcje pulpitów uczestnika
CCS‑Dx CCS (za wyjątkiem wskaźnika LED
Possible‑To‑Speak)

u

Przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego

u

Czasowe lub stałe wyciszanie mikrofonów
uczestników

u

Opcjonalny sygnał gongu poprzedzający wypowiedzi
przewodniczącego

u

Nowoczesne, dyskretne wzornictwo dopasowane do
pulpitów uczestników CCS‑Dx CCS

Aktywacji opcji wyciszenia stałego dokonuje się przez
odpowiednie ustawienie wewnętrznego przełącznika,
do którego dostęp można uzyskać po zdjęciu małej
plastikowej płytki znajdującej się w podstawie pulpitu
przewodniczącego.
Opcjonalny sygnał gongu poprzedzający wypowiedzi
przewodniczącego
Dostępny jest wybór sygnału gongu poprzedzającego
wywołania priorytetowe przewodniczącego. Aktywacji
opcji sygnału gongu dokonuje się przez odpowiednie
ustawienie wewnętrznego przełącznika, do którego
dostęp można uzyskać po zdjęciu małej plastikowej
płytki znajdującej się w podstawie pulpitu
przewodniczącego.
Wsporniki mikrofonów o standardowej lub
zwiększonej długości
Pulpity przewodniczącego są dostępne w wersji ze
wspornikami o długości standardowej 313 mm lub
zwiększonej 488 mm.
Elementy sterujące i wskaźniki
•
•
•
•

Przycisk włączenia / wyłączenia mikrofonu
Przycisk priorytetowy przewodniczącego
Obrotowy regulator głośności w słuchawkach
Głośnik, automatycznie wyciszany po włączeniu
mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek
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• Wewnętrzny przełącznik wyboru sygnału gongu
poprzedzającego wypowiedzi przewodniczącego
• Wewnętrzny przełącznik sterujący chwilowym lub
stałym wyciszeniem mikrofonów uczestników po
naciśnięciu przycisku priorytetowego
przewodniczącego
• Mikrofon jest wyposażony we wskaźnik włączenia
(czerwona dioda LED)
• Wskaźnik pierścieniowy na wsporniku mikrofonu
zaczyna świecić na czerwono w momencie włączenia
mikrofonu
• Funkcja i wskaźnik Possible‑To‑Speak nie są
potrzebne, ponieważ użytkownik pulpitu
przewodniczącego ma zawsze możliwość włączenia
mikrofonu, bez względu na liczbę przemawiających
akurat uczestników

Połączenia z innymi urządzeniami

• 1x kabel połączeniowy o dł. 2 m z 7-stykowym
złączem męskim do łańcuchowego dołączania
pozostałych pulpitów uczestników i
przewodniczącego lub jednostki sterującej
• 1 x 7-stykowe okrągłe złącze żeńskie do przelotowego
dołączania pulpitów uczestników
• 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

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 mm

488 mm

Ciężar

Ok. 1 kg

Montaż

Stołowy (przenośny lub stały)

Materiał (płyta czołowa)

Polimer

Materiał (podstawa)

Metal lakierowany

Kolor (podstawa)

Grafitowy (PH10736)

Kolor (płyta czołowa)

Grafitowy (PH10736)

Zamówienia - informacje
CCS‑CMS CCS Pulpit przewodniczącego z krótkim mikrofonem

Pulpit przewodniczącego systemu CCS 900 z krótkim
mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 313 mm.
Numer zamówienia CCS-CMS

CCS‑CML CCS Pulpit przewodniczącego z długim mikrofonem

Pulpit przewodniczącego systemu CCS 900 z długim
mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 488 mm.
Numer zamówienia CCS-CML
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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