
Okamžité použití po zapojení, snadné použití 
a vysoká produktivita během jednání

▶  Vynikající srozumitelnost řeči díky vestavěné funkci Digital Acoustic Feedback Suppression

▶  Vestavěné nahrávání zvuku na vnitřní paměť nebo paměťové zařízení USB

▶  Nativní podpora automat. ovládání HD kamery

▶  Bohaté možnosti konfigurace a ovládání díky vestavěnému webovému prohlížeči

▶  Úsporný režim umožňující automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti

▶  Až 245 konferenčních zařízení

Digitální konferenční systém CCS 1000 D
Malý, ale všestranný



Vynikající srozumitelnost řeči
Pokročilé digitální zpracování signálu a špičková kvalita 
mikrofonu i reproduktorů jsou zárukou toho, že všichni 
účastníci uslyší každé vaše slovo. Systém využívá vestavěnou 
funkci DAFS (Digital Acoustic Feedback Suppression) 
umožňující dosáhnout vyšší hlasitosti bez pískání. 
Reproduktor a mikrofon se navíc spustí automaticky s cílem 
navodit přirozenější pocit hovoru tváří v tvář. A výsledek? 
Špičková srozumitelnost řeči, kdy všichni účastníci snadno 
rozpoznají jednotlivá slova a mohou se tak lépe soustředit 
na samotné téma diskuze. 

Okamžitá použitelnost ihned po instalaci
Instalace systému je snadná a probíhá velice rychle. Není 
třeba zaškolení. Dokonce i automatické ovládání kamer je 
možné nastavit během několika minut bez nutnosti dalšího 
softwaru. Systém nabízí nativní podporu automatického 
ovládání konferenční Dome HD kamery od společnosti 
Bosch, se kterou získáte jasný obraz momentálního řečníka. 
Jedná se o dokonalé řešení pro stálé malé i velké schůzovní 
prostory, ale i pro společnosti poskytující pronájem, které 
je využití ve svém každodenním mobilním nasazení.

Snadné používání
Díky extrémně snadnému použití je systém ideální pro 
začínající uživatele. Není zapotřebí žádná obsluha, další 
vybavení ani školení. Obrazovka řídicí jednotky je intuitivní 
a jazykově nezávislá. Konferenční zařízení jsou navíc snadno 
použitelná a obsahují jediné tlačítko. Zařízení předsedajícího 
má dvě tlačítka: jedno pro „hovor“ a druhé pro „prioritu“. 
Navíc unikátní signalizace „povolení k hovoru“, pro kterou 
byla podána patentová přihláška, společně s frontou „žádosti 
o slovo“ jsou zárukou, že se účastníci mohou plně soustředit 
na obsah sdělení bez nutnosti neustále ovládat tlačítka.

Jednoduché nebo rozšířené ovládání
Systém obvykle slouží jako jednoduchý konferenční systém 
dostupný ihned po instalaci. V takových případech může 
předsedající celou konferenci ovládat prostřednictvím 
intuitivních tlačítek na předním panelu řídicí jednotky. 

V případě zájmu o komplexnější nastavení může předsedající 
využít notebook nebo tablet s webovým prohlížečem. 
Prostřednictvím ovládacích prvků ve webovém prohlížeči 
může předsedající sledovat jména delegátů, stav zapnutí/
vypnutí jejich mikrofonu a další osobu ve frontě „žádosti 
o slovo“. Ovládání skrze webový prohlížeč umožňuje 
současně připojit až 10 mikrofonů. 

Pohodlné nahrávání
Systém umožňuje digitálně zaznamenat a přehrát až 
4000 hodin diskuze z jediného 128MB paměťového 
zařízení USB. Zároveň dokáže zaznamenat až 8 hodin ve 
své vestavěné interní paměti, takže uživatelé budou mít 
jistý přístup ke každému pronesenému slovu i v případě, 
že své paměťové zařízení USB zapomenou.

Spolehlivá volba 
Společnost Bosch je celosvětově známa spolehlivostí 
svých systémů bez ohledu na rozsáhlost jejich nasazení. 
Digitální konferenční systém CCS 1000 nabízí volbu jen těch 
nejkvalitnějších materiálů a komponent doplněnou o procesy 
pro zajištění nejvyšší možné kvality. Nabízí tak záruku 
plynulého a vysoce produktivního jednání pro uživatele 
a výhodu nižších nákladů na zpětné volání a vysokou 
spokojenost zákazníků pro poskytovatele služeb.
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Díky pokročilým funkcím, jako je 

signalizace „povolení k hovoru“, 

možnost záznamu do interní 

nebo externí paměti a ovládání 

prostřednictvím webového prohlížeče 

získává předsedající záruku efektivního 

řízení jednání a účastníci jistotu 

optimální produktivity.


