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u Indicador "Possible-To-Speak" exclusivo, com
patente pendente

u Design compacto e atraente

u Controlo de volume de som integrado para
auscultadores

u Microfone com haste flexível e anel luminoso

u Duas tomadas para auscultadores

As unidades de delegado CCS‑Dx CCS permitem aos
delegados participar activamente nos trabalhos. Um
microfone incorporado permite-lhes falar com outros
delegados e ouvir a discussão utilizando o altifalante
da unidade ou os auscultadores pessoais (opcional).

Funções

Possible‑To‑Speak
O sistema dispõe de um indicador designado por
"Possible‑To‑Speak" integrado que indica se é possível
ligar o microfone. Esta funcionalidade é apresentada
por um LED branco em combinação com o indicador
de "microfone ligado".

Microfone com haste flexível e anel luminoso
O microfone está montado numa haste flexível, que
pode ser facilmente ajustável para se adaptar às
preferências individuais. Permite ainda que duas
pessoas utilizem a mesma unidade de delegado,
podendo puxar o microfone na sua direcção quando
são solicitadas para falar. Existe um anel luminoso
incorporado na cabeça do microfone, que se ilumina a
vermelho para indicar que o microfone está ligado.

Altifalante integrado
O volume de som dos altifalantes é definido
centralmente, na unidade de controlo, para todas as
unidades de delegado. Para evitar o feedback
acústico, o altifalante da unidade é desactivado
automaticamente assim que o microfone é ligado.

Duas tomadas para auscultadores
Duas tomadas para auscultador estéreo de 3,5 mm
(0,14 pol.) (com fios para mono) permitem a ligação
de dois pares de auscultadores, para que dois
delegados possam utilizar a unidade em simultâneo.
Também é possível ligar um gravador de cassetes a
uma tomada para auscultador e utilizar a outra tomada
para escutar o decurso dos trabalhos.

Controlo de volume de som integrado para
auscultadores
O nível de volume do auscultador pode ser ajustado
mediante um selector rotativo na unidade para um
máximo conforto.

Design compacto e atraente
Com um estilo moderno e discreto e um acabamento
em cinzento antracite, estas unidades constituem uma
mais-valia para qualquer sala.



Hastes de microfone de comprimento normal ou
alargado
As unidades de delegado estão disponíveis com hastes
de microfone com um comprimento normal de
313 mm (12,3 pol.) ou alargado de 488 mm
(19,2 pol.).

Controlos e indicadores
• Botão para ligar/desligar o microfone
• Controlo rotativo para ajustar o volume de som dos

auscultadores
• O altifalante, desactivado automaticamente quando o

microfone está ligado e/ou os auscultadores estão
ligados

• Indicador "Possible‑To‑Speak" (com LED)
• Indicador de microfone "ligado" (LED vermelho)
• O anel indicador luminoso na haste do microfone,

acende-se a vermelho quando o microfone está ligado

Interligações
• 1 cabo de 2 m (78,7 pol.) terminado com um

conector macho de 7 pólos para ligação "loop-
-through" a outras unidades de presidente ou
delegado ou a uma unidade de controlo

• 1 conector fêmea circular de 7 pólos para ligação
"loop-through" a outras unidades de presidente ou
delegado

• 2 tomadas para auscultador estéreo de 3,5 mm
(0,14 pol.)

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões da unidade
sem microfone (A x L x P)

71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pol.)

Altura com microfone na
horizontal

134 mm (5,3 pol.)

Comprimento do
microfone a partir da
superfície de montagem

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm
(12,3 pol.)

488 mm
(19,2 pol.)

Peso aprox. 1 kg (2,2 lb)

Instalação no tampo de uma mesa ou bancada
(portátil ou fixa)

Material (topo) polímero

Material (base) metal pintado

Cor (topo) antracite (PH10736)

Cor (base) antracite (PH10736)

Como encomendar

CCS‑DS CCS Unidade de delegado com microfone curto
Unidade de delegado para CCS 900 com microfone de
haste curta, comprimento da haste de 313 mm
(12,3 pol.).
N.º de encomenda CCS-DS

CCS‑DL CCS Unidade de delegado com microfone longo
Unidade de delegado para CCS 900 com microfone de
haste comprida, comprimento da haste de 488 mm
(19,2 pol.).
N.º de encomenda CCS-DL

Acessórios de hardware

DCN‑DISCLM Grampo de encravamento para cabo
(25 unid.)
Braçadeiras para cabos DCN Next Generation
(25 unidades).
N.º de encomenda DCN-DISCLM
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