
Suunniteltu heti käyttövalmiiksi ja helppokäyttöiseksi 
järjestelmäksi tuottavia kokouksia varten

▶ Sisäänrakennettu Digital Acoustic Feedback Suppression -toiminto takaa erinomaisen puheen selkeyden

▶ Sisäänrakennettu äänitallennin sisäisellä muistilla ja/tai USB-muistitikulla

▶ HD-kameran automaattisen ohjauksen valmis tuki

▶ Määritysten ja ohjauksen edistynyt hallinta sisäänrakennetulla verkkoselaimella

▶ Energiansäästötoiminto sammuttaa järjestelmän automaattisesti kahden tunnin kuluttua

▶ Jopa 245 keskustelulaitteelle

CCS 1000 D -keskustelujärjestelmä
Kompakti ja tehokas



Erinomainen puheen selkeys
Järjestelmä toistaa puheen erittäin selkeästi kaikille 
osapuolille edistyksellisen digitaalisen äänenkäsittelyn, 
laadukkaan mikrofonin ja kaiuttimen ansiosta. 
Sisäänrakennettu Digital Acoustic Feedback Suppression 
-toiminto mahdollistaa suuremman äänenvoimakkuuden 
ilman akustista kiertoa (vinkumista). Lisäksi kaiutin 
ja mikrofoni aktivoidaan samanaikaisesti, mikä antaa 
kasvotusten tapahtuvan kokouksen vaikutelman ja kannustaa 
osallistumaan kokoukseen. Tulos? Erittäin selkeä puheen 
toisto kaikille osapuolille varmistaa kokouksen sujuvuuden. 

Liitä ja käytä
Järjestelmän asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. 
Ei edellytä koulutusta. Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 
vain muutamassa minuutissa ilman mitään lisäohjelmistoja 
– myös automaattisella kameran ohjauksella. Järjestelmässä 
on valmiina tuki automaattiseen HD-kamerahallintan Boschin 
HD-konferenssidomekameroiden kanssa, jolloin osallistujat 
näkevät aktiivisen puhujan selkeän kuvan. Se on täydellinen 
ratkaisu niin pieniin kuin suuriinkin kokoustiloihin, 
sekä myös vuokrayritysten päivittäiseen käyttöön.

Helppokäyttöinen
Helpon käytettävyytensä ansiosta järjestelmä on 
ihanteellinen ensikäyttäjille. Sen käyttäminen ei edellytä 
operaattoria, lisälaitteita tai koulutusta. Ohjausyksikön 
näyttö on intuitiivinen ja kielestä riippumaton. Myös 
keskustelulaitteet ovat helppokäyttöisiä, ja niissä on 
vain yksi painike. Puheenjohtajan laitteessa on kaksi 
painiketta: puhe ja prioriteetti. Lisäksi puheenvuoron 
ilmaisin (patenttia haettu) ja puheenvuoropyynnön jono 
varmistavat, että kaikki osallistujat voivat keskittyä puhujan 
seuraamiseen ilman painikkeen toistuvaa painamista.

Edistynyt ja helppo hallinta
Tavallisesti järjestelmää käytetään yksinkertaisena liitä ja 
käytä -keskustelujärjestelmänä. Tällöin puheenjohtaja voi 
hallita kokousta ohjausyksikön etupaneelin intuitiivisilla 
painikkeilla. Lisäksi puheenjohtaja voi hallita kokousta 

vielä tarkemmin kannettavalla tietokoneella tai 
tabletilla verkkoselaimen avulla. Verkkoselaimesta 
puheenjohtaja näkee osallistujien nimet, mikrofonien 
tilat (päällä/poissa) ja puheenvuoron pyyntöjonon. 
Verkkoselainhallinnan avulla voi olla samanaikaisesti 
aktivoituna jopa 10 mikrofonia. 

Helppo tallennus
Järjestelmä voi tallentaa digitaalisesti jopa 4 000 tuntia 
keskustelua yhdelle 128 Gt:n USB-muistitikulle, josta 
keskustelut voidaan myös toistaa. Lisäksi järjestelmän 
sisäiseen muistiin voidaan tallentaa jopa kahdeksan 
tuntia keskustelua, joten käyttäjät voivat tallentaa aina 
jokaisen sanan, vaikka USB-muistitikkua ei olisi saatavilla.

Luotettava valinta 
Bosch tunnetaan kaikkialla maailmassa laadukkaista 
ratkaisuistaan kaiken kokoisissa järjestelmissä. Yhdessä 
kattavien laadunvalvontaprosessien kanssa digitaalisen 
CCS 1000 D -keskustelujärjestelmän laadukkaat 
materiaalit ja komponentit varmistavat, että kokoukset 
sujuvat tehokkaasti ja tuottavasti. Jälleenmyyjät 
ja vuokrayritykset hyötyvät myös vähäisemmistä 
takaisinkutsuista ja paremmasta asiakastyytyväisyydestä. 
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Edistyksellisten ominaisuuksien, 
kuten puheenvuoron ilmaisimen, 
sisäisen ja ulkoisen tallennuksen 
sekä verkkoselainhallinnan 
ansiosta puheenjohtajat voivat 
hallita kokouksia tehokkaasti ja 
varmistaa niiden tehokkuuden.


