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u ไฟแสดง “Possible‑To‑Speak” อันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในระหว่างการจดสิทธิ
บัตร

u การออกแบบที่กะทัดรัดและสวยงาม

u ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัวสำหรับชุดหูฟัง

u ไมโครโฟนพร้อมกับมีก้านแบบยืดหยุ่นและไฟสัญญาณวงกลม

u ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง

ชุดผู้ร่วมประชุม CCS‑Dx CCS ช่วยให้ผู้ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างแท้จริง
ไมโครโฟนในตัวช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดกับผู้ร่วมประชุมคนอื่นได้ และฟังการประชุมได้
โดยใช้ลำโพงในตัวหรือชุดหูฟังส่วนบุคคล (อุปกรณ์เสริม)

ฟังก์ชัน

Possible‑To‑Speak
ไฟแสดง ‘Possible‑To‑Speak’ ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายจะแสดงขึ้นหากสามารถเปิด
สวิตช์ไมโครโฟนได้ ฟังก์ชันนี้จะแสดงไฟ LED สีขาวพร้อมกับไฟสัญญาณ ‘ไมโครโฟนเปิด’

ไมโครโฟนพร้อมกับมีก้านแบบยืดหยุ่นและไฟสัญญาณวงกลม
ไมโครโฟนติดตั้งอยู่บนก้านแบบยืดหยุ่น ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลได้ง่าย ทั้งยัง
ช่วยให้บุคคล 2 คนใช้ชุดผู้ร่วมประชุมชุดเดียวกันได้ เพราะพวกเขาสามารถดึงไมโครโฟนไปทาง
พวกเขาเมื่อต้องการพูด สิ่งที่ติดตั้งเข้ากับหัวของไมโครโฟนคือไฟสัญญาณวงกลมซึ่งสว่างขึ้นเป็นสี
แดงเพื่อแสดงให้ทราบว่าไมโครโฟนเปิดอยู่

มีลำโพงในตัว
ตั้งค่าระดับเสียงลำโพงชุดผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจากศูนย์กลางที่ชุดควบคุม เพื่อป้องกันสัญญาณย้อน
กลับ ลำโพงในตัวจะปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน

ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง
ช่องเสียบหูฟังแบบสเตริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง (แบบใช้สายสำหรับเสียงโมโน)
สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟัง 2 คู่เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม 2 คนสามารถใช้เครื่องนี้ได้พร้อมกัน ทั้งยัง
สามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเทปเข้ากับช่องเสียบหูฟัง 1 ช่อง และใช้ช่องเสียบหูฟังอีกช่องหนึ่ง
เพื่อฟังการประชุม

ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัวสำหรับชุดหูฟัง
ระดับเสียงของชุดหูฟังสามารถปรับได้โดยใช้แป้นหมุนบนเครื่องเพื่อความสะดวกสูงสุด

การออกแบบที่กะทัดรัดและสวยงาม
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีสไตล์ทันสมัยไม่เป็นที่สะดุดสายตาและเป็นสีเทาเข้ม จึงช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุก
สถานที่

ก้านไมโครโฟนที่มีความยาวมาตรฐานหรือขยายเพิ่ม
มีชุดผู้ร่วมประชุมให้เลือกใช้โดยมีความยาวของก้านไมโครโฟนแบบมาตรฐาน 313 มม.
(12.3 นิ้ว) หรือแบบขยายเพิ่ม 488 มม. (19.2 นิ้ว)

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน
• ปุ่มควบคุมระดับเสียงแบบหมุนสำหรับปรับระดับเสียงชุดหูฟัง
• ลำโพงที่ถูกปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อไมโครโฟนเปิดและ/หรือเชื่อมต่อชุดหูฟัง
• ไฟแสดง Possible‑To‑Speak (LED สีขาว)
• ไฟแสดงสถานะไมโครโฟน ‘เปิด’ (LED สีแดง)
• ไฟสัญญาณวงกลมบนก้านไมโครโฟน สว่างเป็นสีแดงเมื่อเปิดไมโครโฟน

การเชื่อมต่อ
• สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลมตัวผู้ 7 pole ยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว) หนึ่ง

เส้น สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วมประชุมหรือชุดประธานอื่น หรือไปยังชุด
ควบคุม

• คอนเนคเตอร์กลมตัวเมีย 7 pole หนึ่งตัว สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วม
ประชุมหรือชุดประธานอื่น

• ช่องเสียบหูฟังแบบสเตริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาดเครื่องเมื่อไม่มีไมโครโฟน
(สูง x กว้าง x ลึก)

71 x 220 x 140 มม. (2.8 x 8.7 x 5.5 นิ้ว)

ความสูงเมื่อไมโครโฟนอยู่ใน
ตำแหน่งแนวนอน

134 มม. (5.3 นิ้ว)

ความยาวของไมโครโฟนจากพื้นผิว
ติดตั้ง

CCS‑DS CCS‑DL

313 มม. (12.3 นิ้ว) 488 มม. (19.2 นิ้ว)

น้ำหนัก ประมาณ 1 กก. (2.2 ปอนด)์

การติดตั้ง แบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้หรือยึดกับที่)

วัสดุ (ด้านบน) โพลีเมอร์

วัสดุ (ฐาน) โลหะทาสี

สี (ด้านบน) สีเทาเข้ม (PH10736)

สี (ฐาน) สีเทาเข้ม (PH10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

CCS‑DS CCS ไมโครโฟนสั้นของชุดผู้ร่วมประชุม
ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านสั้น, ความยาวของก้านไมโครโฟน
313 มม. (12.3 นิ้ว)
เลขที่ใบสั่งซื้อ CCS-DS

CCS‑DL CCS ไมโครโฟนยาวของชุดผู้ร่วมประชุม
ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านยาว, ความยาวของก้านไมโครโฟน
488 มม. (19.2 นิ้ว)
เลขที่ใบสั่งซื้อ CCS-DL

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN‑DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)
ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-DISCLM
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