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As unidades de presidente CCS‑CMx CCS estão
equipadas com uma funcionalidade melhorada que
permite ao utilizador assumir o papel de presidente
durante uma conferência ou reunião.
Funções
Botão de prioridade para o microfone do presidente
Para além do botão "microfone ligado" as unidades de
presidente também possuem um botão de "prioridade
do presidente". Quando premido, o botão de
prioridade desactiva temporária ou permanentemente
todos os microfones dos delegados que estejam
actualmente activos.
Desactivação temporária ou permanente dos
microfones dos delegados
O botão de "prioridade do presidente" pode ser
definido para desactivar os microfones dos delegados
temporária ou permanentemente. Na definição
temporária, os microfones dos delegados só estão
desactivados enquanto o presidente tiver o botão de
prioridade premido. Na definição permanente, os
delegados têm que reactivar os seus microfones após
um anúncio de "prioridade do presidente" premindo o
botão "microfone ligado" nas respectivas unidades de
delegado. A activação da opção sem som permanente

u

Incorporam todas as funções das unidades de
delegado CCS‑Dx CCS (à excepção da
funcionalidade/LED "Possible‑To‑Speak")

u

Botão de prioridade para o microfone do presidente

u

Desactivação temporária ou permanente dos
microfones dos delegados

u

Função de sinal de aviso opcional para preceder os
anúncios do presidente

u

Estilo moderno e discreto para que possa ser
conjugada com as unidades de delegado CCS‑Dx
CCS

é realizada por meio de um interruptor interno, que
pode ser acedido removendo uma pequena placa de
plástico na base da unidade de presidente.
Função de sinal de aviso opcional para preceder os
anúncios do presidente
Pode ser seleccionado um sinal de aviso opcional para
preceder as chamadas prioritárias do presidente.
Active a opção de sinal de aviso por meio de um
interruptor interno; este pode ser acedido removendo
uma pequena placa de plástico na base da unidade de
presidente.
Hastes de microfone de comprimento normal ou
alargado
As unidades de presidente 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
• Botão de prioridade do presidente
• 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
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• Interruptor interno para seleccionar o sinal de aviso
do anúncio do presidente
• Interruptor interno para desactivar temporária ou
permanentemente os microfones dos delegados
quando o botão de prioridade do presidente é
premido
• O microfone tem um indicador de estado "ligado"
(LED vermelho)
• O anel indicador luminoso na haste do microfone,
acende-se a vermelho quando o microfone está ligado
• A funcionalidade e o indicador "Possible‑To‑Speak"
não são necessários, uma vez que a unidade de
presidente pode ligar sempre o microfone,
independentemente do número de delegados que
estejam a intervir

Interligações

• 1 cabo de 2 m (78,7 pol.) terminado com um
conector macho de 7 pólos blindado para interligação
em "loop-through" a uma unidade de delegado ou a
uma unidade de controlo
• 1 conector fêmea circular de 7 pólos para interligação
em "loop-through" de unidades de 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

CSS‑CMS

CCS‑CML

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 (base)

antracite (PH10736)

Cor (topo)

antracite (PH10736)

Como encomendar
CCS‑CMS CCS Unidade de presidente com microfone
curto

Unidade de presidente para CCS 900 com microfone
de haste curta, comprimento da haste de 313 mm
(12,3 pol.).
N.º de encomenda CCS-CMS
CCS‑CML CCS Unidade de presidente com microfone
longo

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