
Plug-and-play, zökkenőmentes és produktív 
megbeszélések
▶ Kiválóan érthető beszéd a beépített digitális gerjedésgátló révén

▶ Beépített hangrögzítés belső memóriába és/vagy külső USB-memóriaeszközre

▶ Automatikus HD-kameravezérlés integrált támogatása

▶ Fejlett konfigurálás és kezelés a beépített böngészőn keresztül

▶ Energiatakarékos üzemmód: automatikus kikapcsolás 2 óra üresjárat után

▶ Akár 250 hozzászólói eszköz

CCS 1000 D digitális konferenciarendszer
Kicsi, mégis sokoldalú



Kiváló beszédérthetőség
A fejlett digitális hangfeldolgozás és a felsőkategóriás 
mikrofon- és hangszóró-teljesítmény garantálja, hogy 
minden résztvevő megértse az összes elhangzott szót. 
A rendszer beépített digitális akusztikus gerjedésgátló 
(Digital Acoustic Feedback Suppression, DAFS) funkciója 
révén nagyobb hangerő érhető el akusztikus gerjedés 
nélkül. És mivel a rendszer egyszerre működteti 
a hangszórót és a mikrofont, sokkal természetesebb, 
a személyes beszélgetésre hasonlító élményt biztosít. 
Az eredmény? Minden elhangzott szó kiválóan érhető a 
résztvevők számára, akik így a témára koncentrálhatnak. 

Plug-and-play telepítés
A rendszer rendkívül gyorsan és egyszerűen telepíthető. 
Nem igényel képzést. Még az automatikus kamerakezelés 
is percek alatt beállítható, bármiféle külön szoftver 
használata nélkül. A rendszer Bosch HD Conference 
Dome eszközök használata esetén integráltan támogatja 
aHD-kamerák automatikus kezelését, amely éles képet 
biztosít az éppen beszélő résztvevőről. Tökéletes 
megoldás kis- és nagyméretű fi x tárgyalótermekbe, 
valamint eszközbérbeadással foglalkozó cégek számára, 
akik beépíthetik a mindennapi hordozható rendszereikbe.

Egyszerű használhatóság
A rendszer rendkívül könnyen kezelhető, így ideális azok 
számára, akik még nem használtak hasonlót. Nincs szük-
ség operátorra, kiegészítő berendezésre vagy képzésre. 
A vezérlőegység kijelzője intuitív és nyelvfüggetlen. A kon-
ferenciaegységek könnyen kezelhetők, és mindössze egy 
gombot tartalmaznak. Az elnöki egység két gombbal 
rendelkezik: beszéd és prioritás. Ezenkívül a szabadal-
maztatás alatt álló „Possible-To-Speak” (Hozzászólás 
lehetősége) jelzés és a „Request-To-Speak” (Hozzászólási 
igény) várakozósor révén a résztvevők az elhangzottakra 
fi gyelhetnek, nem kell gombot nyomogatniuk.

Egyszerű, ugyanakkor fejlett kezelés
A rendszert általában egyszerű, plug-and-play konferenci-
arendszerként használják. Ilyen esetben az elnök a vezér-

lőegység kezelőpanelén található intuitív gombokkal 
irányíthatja a megbeszélést. Laptopon vagy táblagépen 
futtatott böngészőn keresztül fejlettebb kezelőfunkciók 
is elérhetők. A böngészőn keresztül az elnök láthatja 
a résztvevők nevét, a mikrofonjuk állapotát, valamint 
hogy ki várakozik hozzászólásra. A webböngészős keze-
léssel egyszerre akár 10 mikrofon is aktív lehet. 

Kényelmes rögzítés
A rendszer egyetlen 128 GB-os USB-memóriaeszközön 
akár 4000 órányi beszélgetést képes digitálisan tárolni. 
Emellett akár 8 órányi anyagot képes a belső memóriájá-
ban tárolni, így az sem gond, ha senki nem hozott 
USB-memóriaeszközt.

A megbízható választás 
A Bosch rendszerei híresek a megbízhatóságukról, legyen 
szó bármilyen felhasználási területről. A CCS 1000 
digitális konferenciarendszer gyártásakor alkalmazott 
minőségi anyagok és alkatrészek, valamint a kiterjedt 
minőségbiztosítási folyamatok révén a felhasználók 
megbeszélései zökkenőmentesek és produktívak 
lehetnek, a forgalmazók és a bérbeadással foglalkozó 
cégek pedig kisebb visszahívási költségekkel és nagyobb 
ügyfél-elégedettséggel számolhatnak.
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Az olyan fejlett szolgáltatások 
révén, mint a hozzászólás lehető-
ségének jelzése, a belső és külső 
memóriába való felvétel, valamint 
a böngészőn keresztüli kezelés, 
az elnök hatékonyan irányíthatja 
a megbeszélést, a részvevők 
pedig produktívak lehetnek.


