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u Tích hợp tất cả các chức năng của Thiết bị dành cho
Đại biểu CCS‑Dx CCS (ngoại trừ chức năng/đèn LED
Có thể Phát biểu)

u Nút ưu tiên dành cho micrô của chủ tọa

u Tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn

u Phương tiện âm chuông tùy chọn phát ra trước khi có
thông báo của chủ tọa

u Kiểu cách kín đáo, hiện đại, thích hợp với Thiết bị
dành cho Đại biểu CCS‑Dx CCS

Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS‑CMx CCS được trang bị
chức năng nâng cao, cho phép người dùng giữ vai trò
chủ tọa trong hội nghị hoặc cuộc họp.

Chức năng

Nút ưu tiên dành cho micrô của chủ tọa
Bên cạnh nút ‘micrô bật’, thiết bị dành cho chủ tọa còn
có nút ‘ưu tiên của chủ tọa’. Khi nhấn nút ưu tiên, tất cả
các micrô của đại biểu hiện đang hoạt động sẽ tắt tiếng
tạm thời hoặc tắt hẳn.

Tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn
Có thể thiết lập để nút ‘ưu tiên của chủ tọa’ tắt tiếng
micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn. Ở thiết đặt tắt
tiếng tạm thời, micrô của đại biểu chỉ tắt tiếng trong
khoảng thời gian chủ tọa nhâ ́n nút ưu tiên. Ở thiết đặt
tắt tiếng hẳn, đại biểu phải kích hoạt lại micrô của mình
sau khi kết thu ́c thông báo ‘ưu tiên của chủ tọa’ bằng
cách nhấn nút ‘micrô bật’ trên thiết bị dành cho đại
biểu. Việc kích hoạt tùy chọn tắt tiếng hẳn được thực
hiện bằng cách thiết lập mô ̣t công tắc bên trong, có thể
tiếp cận bằng cách tháo tấm nhựa nhỏ trên đế của thiết
bị dành cho chủ tọa.

Phương tiện âm chuông tùy chọn phát ra trước khi có
thông báo của chủ tọa
Có thể chọn âm chuông tùy chọn để phát trước khi có
cuộc gọi ưu tiên của chủ tọa. Kích hoạt tùy chọn âm
chuông bằng cách thiết lập một công tắc bên trong; có
thể tiếp cận công tắc này bằng cách tháo tấm nhựa nhỏ
trên đế của thiết bị dành cho chủ tọa.

Thân micrô có độ dài chuẩn hoặc kéo dài
Thiết bị dành cho chủ tọa sẵn có với chiều dài thân
micrô chuẩn 313 mm (12,3 in) hoặc kéo dài 488 mm
(19,2 in).

Nút điều khiển và Đe ̀n báo
• Nút bật/tắt micrô
• Nút ưu tiên của chủ tọa
• Nút xoay điều khiển âm lượng giúp điều chỉnh âm lượng

của tai nghe
• Loa, tự động tắt tiếng khi bật micrô và/hoặc kê ́t nối tai

nghe
• Công tắc bên trong để chọn âm chuông thông báo của

chủ tọa
• Công tắc bên trong để tắt tiếng tạm thời hoặc tắt hẳn

micrô của đại biểu khi bấm nút ưu tiên của chủ tọa
• Micrô có chỉ báo ‘bật’ (LED màu đỏ)
• Chỉ báo vòng đèn trên thân micrô, sáng lên màu đỏ

khi micrô được bật



• Không cần phải có chức năng Có thể Phát biểu và đèn
chỉ báo vì Thiết bị dành cho Chủ tọa luôn có thể bật
micrô, không phụ thuộc vào số đại biểu đang phát biểu

Kết nối liên thông
• 1 x cáp 2 m (78,7 in) được kết thúc bởi đầu nối dương

đúc khuôn hình tròn 7 chân để kết nối nối tiếp với thiết
bị dành cho đại biểu hoặc Thiết bị Điều khiển

• 1 x đầu nối âm hình tròn 7 chân để kết nối nối tiếp với
thiết bị dành cho đại biểu

• 2 x chân cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in)

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước của thiết bị
khi không có micrô (C x R
x S)

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

Chiều cao khi có micrô ở
vị trí nằm ngang

134 mm (5,3 in)

Chiều dài micrô từ bề
mặt gắn lắp

CSS‑CMS CCS‑CML

313 mm (12,3 in) 488 mm (19,2 in)

Trọng lượng khoảng 1 kg (2,2 lb)

Gắn lắp đặt trên bàn (di động hoặc cố định)

Vật liệu (phía trên) polymer

Vật liệu (đế) kim loại sơn

Màu (đế) màu than (PH10736)

Màu (phía trên) màu than (PH10736)

Thông tin Đặt hàng

Micrô thân ngắn của Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS‑CMS
CCS
Thiết bị dành cho đại biểu CCS 900 với micrô thân ngắn,
chiều dài thân micrô 313 mm (12,3 in).
Số đặt hàng CCS-CMS

Micrô thân dài của Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS‑CML
CCS
Thiết bị dành cho đại biểu CCS 900 với micrô thân dài,
chiều dài thân micrô 488 mm (19,2 in).
Số đặt hàng CCS-CML

Phụ kiện

Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)
Kẹp cáp DCN Thế hệ Tiếp theo (25 chiếc).
Số đặt hàng DCN-DISCLM

 

2 | Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS‑CMx CCS



3 | Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS‑CMx CCS

Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia

    

© Bosch Security Systems 2014 | Dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo
1832405131 | vi, V5, 26. Thg5 2014


