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u CCS‑Dx CCS Delege Ünitelerinin tüm özelliklerine
(Konuşulabilir işlevi/LED'i hariç) sahiptir

u Başkan mikrofonu için öncelik düğmesi

u Delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak
susturulması

u Öncelikli başkan anonsları için opsiyonel ton sesi

u CCS‑Dx CCS Delege Ünitelerine uygun modern ve
işlevsel tarz

CCS‑CMx CCS Başkan Üniteleri, kullanıcının bir
konferansta veya toplantıda başkan rolü üstlenmesini
sağlayan gelişmiş işlevlerle donatılmıştır.

Fonksiyonlar

Başkan mikrofonu için öncelik düğmesi
Başkan üniteleri, ‘mikrofon açık’ düğmesinin yanı sıra
‘başkan önceliği’ düğmesine sahiptir. Öncelik
düğmesine basılması, tüm delege mikrofonlarının
geçici veya kalıcı olarak susturulmasına neden olur.

Delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak
susturulması
‘Başkan önceliği’ düğmesi, delege mikrofonlarını geçici
veya kalıcı olarak susturacak şekilde ayarlanabilir.
Geçici ayarında delege mikrofonları sadece, başkan
öncelik düğmesine bastığı sürece susturulur. Kalıcı
ayarında delegelerin, ‘başkan önceliği’ anonsundan
sonra delege ünitesindeki ‘mikrofon açık’ düğmesine
basarak mikrofonlarını tekrar etkinleştirmeleri gerekir.
Kalıcı susturma seçeneğinin etkinleştirilmesi, başkan
ünitesinin tabanındaki küçük plastik bir plaka
kaldırılarak ulaşılan dahili bir anahtarın ayarlanmasıyla
gerçekleştirilir.

Öncelikli başkan anonsları için opsiyonel ton sesi
Başkan öncelik çağrılarından önce opsiyonel ton sesi
seçilebilir. Ton sesini dahili bir anahtarı ayarlayarak
etkinleştirin; bu anahtara başkan ünitesinin
tabanındaki küçük plastik bir plaka kaldırılarak
ulaşılabilir.

Standart veya genişletilmiş uzunlukta mikrofon
gövdeleri
Başkan 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
• Başkan öncelik düğmesi
• Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için döner ses

seviyesi kontrolü
• Mikrofon açıldığında ve/veya kulaklıklar bağlandığında

hoparlör otomatik olarak susturulur
• Başkan anons tonunun seçilmesi için dahili anahtar
• Başkan öncelik düğmesine basıldığında delege

mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak susturulması
için dahili anahtar

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

açıkken kırmızı renkte yanar



• Kaç delege konuşuyor olursa olsun Başkan Ünitesi
mikrofonunu her zaman açabileceği için Konuşulabilir
işlevi ve göstergesi gerekmez

Karşılıklı bağlantılar
• Diğer delege ünitelerine ya da Kontrol Ünitesine

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

• Diğer delege ünitelerine geçişli ara bağlantı için 1 x 7
kutuplu dişi konnektör

• 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

CSS‑CMS CCS‑CML

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 (taban) kömür siyahı (PH10736)

Renk (üst) kömür siyahı (PH10736)

Sipariş Bilgileri

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

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

Donanım Aksesuarları

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