
 

Hệ thống Truyền thông | Hộp đựng CCS‑SC6 dành cho Thiết bị Điều khiển và 6 Thiết bị dành cho Đại biểu

Hộp đựng CCS‑SC6 dành cho Thiết bị Điều
khiển và 6 Thiết bị dành cho Đại biểu

 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Có thể chứa CU và/hoặc 6 thiết bị đóng góp và cáp

u Kết cấu đẹp nhưng vẫn cứng cáp

u Mặt bên trong được đúc khuôn đặc biệt để giữ chắc
chắn các thiết bị hệ thống

u Dễ dàng vận chuyển và bảo quản

u Hai khóa riêng biệt để tăng thêm sự an toàn

Hộp đựng CCS‑SC6 được sử dụng khi các thiết bị đóng
góp CCS 900 Ultro không được sử dụng tại một địa điểm
cố định và vì vậy cần phải vận chuyển dễ dàng. Trường
hợp này thường xảy ra với tòa nhà thị chính, khách sạn,
trung tâm kinh doanh, văn phòng chính phủ tại địa
phương hoặc các phòng nhỏ hơn trong các địa điểm hội
nghị lớn.

Chức năng

Sức chứa
CCS‑SC6 có thể chứa một CU và tối đa sáu thiết bị đóng
góp với micrô có độ dài chuẩn (ngắn). Có cả khoảng
trống để cất giữ một số cáp kéo dài hoặc các phụ kiện
khác.

Mặt bên trong được tạo hình đặc biệt
Mặt bên trong của hộp đựng có lớp xốp tạo hình để chứa
các thiết bị. Điều này cho phép bảo vệ tốt hơn và giúp
cho việc đóng gói và tháo dỡ dễ dàng hơn.

Dễ dàng vận chuyển và bảo quản
Hộp đựng này bắt mắt nhưng cũng rất bền và thiết thực.
Hộp đựng có tay cầm ở phía trên và bên cạnh, hai bánh
ở mặt dưới giúp vận chuyển dễ dàng. Có hai khóa riêng
biệt để tăng thêm sự an toàn.

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x D) 560 x 795 x 235 mm 
(22,0 x 31,3 x 9,3 in)

Trọng lượng (khi rỗng) 6 kg (13,2 lb)

Vật liệu (thân) 3 mm (0,12 in) ABS

Vật liệu (mép) nhôm

Màu (thân) đen (RAL9004)

Màu (mép) bạc

Thông tin Đặt hàng

Hộp đựng CCS‑SC6 dành cho Thiết bị Điều khiển và 6
Thiết bị dành cho Đại biểu
Hộp bảo quản CCS 900 để vận chuyển và bảo quản thiết
bị điều khiển, 6 thiết bị dành cho đại biểu hoặc chủ tọa,
cáp và/hoặc các phụ kiện khác.
Số đặt hàng CCS-SC6

 


