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u Benzersiz, patent bekleyen “Konuşulabilir”
göstergesi

u Kompakt, etkileyici tasarım

u Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü

u Esnek gövdeli ve ışıklı mikrofon

u İki kulaklık girişi

CCS‑Dx CCS Delege Üniteleri delegelerin
görüşmelerde aktif olarak yer almasını sağlar.
Bütünleşik mikrofon diğer delegelerle konuşmalarına
olanak verir ve bütünleşik hoparlörü veya (opsiyonel)
özel kulaklıkları kullanarak toplantıyı dinleyebilirler.

Fonksiyonlar

Konuşulabilir
Bütünleşik ‘Konuşulabilir’ göstergesi, mikrofonun açılıp
açılamayacağını gösterir. Bu işlev, ‘mikrofon açık’
göstergesiyle birlikte beyaz bir LED ile gösterilir.

Esnek gövdeli ve ışıklı mikrofon
Mikrofon, kişisel tercihlere uyacak şekilde kolayca
ayarlanabilen esnek bir gövdeye monte edilmiştir.
Ayrıca, iki delegenin, konuşmaları gerektiğinde
mikrofonu kendilerine çekerek aynı delege ünitesini
kullanabilmelerine olanak verir. Mikrofon kafasında
bulunan ışıklı halka, mikrofonun açık olduğunu
göstermek için kırmızı renkte yanar.

Bütünleşik hoparlör
Hoparlör ses seviyesi, tüm delege üniteleri için merkezi
olarak Kontrol Ünitesinde ayarlanır. Akustik geri
beslemeyi engellemek için, mikrofon açıkken dahili
hoparlör otomatik olarak susturulur.

İki kulaklık girişi
İki 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık girişi (mono için
kablolu), iki delegenin üniteyi aynı anda kullanabilmesi
için iki çift kulaklık bağlantısına olanak verir. Ayrıca,
kulaklık girişlerinden birine bir ses kayıt cihazı
bağlamak ve diğer kulaklık girişini görüşmeleri
dinlemek için kullanmak mümkündür.

Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü
Kulaklık ses düzeyi, maksimum rahatlık için ünitedeki
ayar düğmesi ile ayarlanabilir.

Kompakt, etkileyici tasarım
Modern, işlevsel bir tarza ve kömür grisi kaplamaya
sahip bu üniteler, her toplantı yerine değer katar.

Standart veya Genişletilmiş Uzunlukta Mikrofon
Gövdeleri
Delege üniteleri standart 313 mm (12,3 inç) veya
genişletilmiş 488 mm (19,2 inç) mikrofon gövdesi
uzunluklarıyla bulunmaktadır.

Kontroller ve Göstergeler
• Mikrofon açma/kapama butonu
• Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için döner ses

seviyesi kontrolü
• Mikrofon açıldığında ve/veya kulaklıklar bağlandığında

hoparlör otomatik olarak susturulur
• Konuşulabilir göstergesi (beyaz LED)



• Mikrofon ‘açık’ göstergesi (kırmızı LED)
• Mikrofon gövdesindeki ışıklı halka gösterge, mikrofon

açıkken kırmızı renkte yanar

Karşılıklı bağlantılar
• Diğer delege ya da başkan ünitelerine veya bir Kontrol

Ünitesine geçişli bağlantı için 7 kutuplu erkek
konnektörle sonlanan 1 x 2 m (78,7 inç) kablo

• 1 x 7 kutuplu dişi konnektör, diğer delege ünitelerine
ve başkan ünitesine düz geçişli bağlantı

• 2 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık girişi

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Mikrofonsuz ünite
boyutları (Y x G x D)

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

Mikrofon yatay konumda
iken yükseklik

134 mm (5,3 inç)

Mikrofonun montaj
yüzeyinden yüksekliği

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm
(12,3 inç)

488 mm (19,2 inç)

Ağırlık yaklaşık 1 kg (2,2 lb)

Montaj masaüstü (taşınabilir veya sabit)

Malzeme (üst) polimer

Malzeme (taban) boyalı metal

Renk (üst) kömür siyahı (PH10736)

Renk (taban) kömür siyahı (PH10736)

Sipariş Bilgileri

CCS‑DS CCS Delege Ünitesi Kısa Mikrofon
mikrofon gövdesi uzunluğu 313 mm (12,3 inç)
Sipariş numarası CCS-DS

CCS‑DL CCS Delege Ünitesi Uzun Mikrofon
mikrofon gövdesi uzunluğu 488 mm (19,2 inç)
Sipariş numarası CCS-DL

Donanım Aksesuarları

DCN‑DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)
25 adet
Sipariş numarası DCN-DISCLM
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