
Dirancang untuk plug-and-play, kemudahan 
dalam penggunaan, dan pertemuan yang 
sangat produktif

▶  Kejelasan ucapan sempurna dengan Digital Acoustic Feedback Suppression internal

▶  Perekaman audio internal di memori internal dan/atau stik memori USB.

▶  Dukungan terpasang untuk kontrol kamera HD otomatis

▶  Kontrol dan konfigurasi canggih melalui browser web internal

▶  Mode hemat energi untuk penonaktifan otomatis setelah 2 jam tanpa aktivitas

▶  Hingga 245 Perangkat Diskusi

CCS 1000 D Digital Discussion System
Ringkas namun serbaguna



Kejelasan ucapan luar biasa
Pemrosesan audio digital canggih, serta performa 
loudspeaker dan mikrofon yang luar biasa memastikan 
setiap kata yang diucapkan akan dipahami oleh semua 
peserta. Sistem menggunakan Digital Acoustic Feedback 
Suppression (DAFS) internal, yang memungkinkan volume 
suara lebih tinggi tanpa derau. Selain itu, loudspeaker 
dan mikrofon diaktifkan secara bersamaan untuk 
menciptakan kesan pertemuan langsung yang lebih alami. 
Hasilnya? Kejelasan ucapan sempurna dengan setiap kata 
yang diucapkan dapat dipahami oleh semua peserta, 
yang dapat terus fokus pada subjek yang didiskusikan. 

Penginstalan plug-and-play
Sistem sangat cepat dan mudah diinstal. Tidak 
diperlukan latihan. Bahkan dengan kontrol kamera 
otomatis, sistem dapat dikonfigurasi dalam beberapa 
menit, tanpa perangkat lunak tambahan. Sistem 
dilengkapi dukungan terpasang untuk kontrol kamera HD 
otomatis bila menggunakan Bosch HD Conference Dome, 
yang menghasilkan suara speaker aktif yang jernih dan 
tajam. Sempurna untuk lokasi pertemuan berskala kecil 
hingga besar serta perusahaan rental yang dapat 
menggunakannya untuk dukungan mobilitas sehari-hari.

Mudah digunakan
Penggunaan sistem yang sangat mudah membuat sistem 
ini cocok untuk pengguna baru. Tidak diperlukan operator, 
peralatan tambahan, dan latihan. Tampilan Unit Kontrol 
yang intuitif dan tidak bergantung pada bahasa. Perangkat 
Diskusi juga mudah digunakan dan hanya memiliki satu 
tombol. Perangkat untuk pemimpin memiliki fungsi: ‘speak’ 
dan ‘priority’. Selain itu, indikasi “Possible-To-Speak” yang 
sedang menunggu hak paten dan antrean “Request-To-
Speak” berarti bahwa peserta dapat fokus pada topik 
diskusi, tanpa harus menekan tombol berulang kali.

Kontrol mudah dan/atau canggih
Biasanya, sistem digunakan sebagai sistem diskusi plug-
and-play yang praktis. Dalam hal ini, pemimpin dapat 
mengontrol pertemuan melalui tombol intuitif pada panel 

depan Unit Kontrol. Untuk kontrol canggih lainnya, 
pemimpin dapat menggunakan laptop atau tablet yang 
menjalankan browser web. Dengan kontrol browser web, 
pemimpin dapat melihat nama delegasi, status hidup/mati 
mikrofon mereka, dan peserta yang berada dalam 
antrean Request-To-Speak’. Kontrol browser web juga 
memungkinkan hingga 10 mikrofon yang aktif secara 
bersamaan. 

Perekaman nyaman
Sistem dapat merekam dan memutar diskusi secara digital 
hingga 4.000 jam menggunakan satu stik USB 128 GB. 
Sistem juga dapat merekam hingga 8 jam di memori 
internalnya, sehingga pengguna akan selalu yakin dapat 
merekam setiap ucapan meskipun stik USB lupa dibawa.

Pilihan yang sangat andal 
Bosch dikenal di seluruh dunia atas keandalan sistemnya, 
berapa pun ukuran aplikasinya. Oleh karena itu, Sistem 
Diskusi Digital CCS 1000 dengan pilihan bahan dan 
komponen yang unggul serta proses jaminan kualitas 
yang menyeluruh, memastikan bahwa pengguna 
menikmati pertemuan yang sangat produktif dan lancar, 
serta dealer dan perusahaan rental dapat memperoleh 
keuntungan dari biaya panggilan balik yang lebih rendah 
dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. 
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Dengan fitur canggih, seperti 
‘Possible-To-Speak’, pilihan 
perekaman internal dan eksternal, 
serta kontrol browser web, 
pimpinan dapat menikmati 
pengelolaan pertemuan yang 
efisien dan peserta akan mencapai 
produktivitas secara optimal.


