
Utformet for plug-and-play, brukervennlighet og 
svært produktive møter

▶  Enestående taletydelighet med innebygd demping av akustisk feedback

▶  Innebygde lydopptak i internt minne og/eller USB-minnepinne

▶  Integrert støtte for automatisk styring av HD-kamera

▶  Avansert konfigurasjon og kontroll via innebygd nettleser

▶  Energisparingsmodus for automatisk avslåing etter to timers inaktivitet

▶  Opptil 245 konferanseenheter

CCS 1000 D digitalt konferansesystem
Kompakt og fl eksibelt



Enestående taletydelighet
Avansert digital lydbehandling og overlegen mikrofon- og 
høyttalerytelse sørger for at all tale forstås av alle møtedelta-
kerne. Systemet bruker innebygd DAFS (Digital Acoustic 
Feedback Suppression), noe som betyr at høyere volum-
nivåer er mulig uten at det fører til uling. I tillegg aktiveres 
høyttaleren og mikrofonen samtidig for å skape en mer 
naturlig "ansikt-til-ansikt-følelse" på møtet. Resultatet? 
Enestående taletydelighet der all tale forstås av alle 
møtedeltakere. Dermed kan alle være fokusert på 
temaet som diskuteres. 

Enkel installasjon
Systemet er svært raskt og enkelt å installere. Ingen 
opplæring er nødvendig. Selv med automatisk kamerakontroll 
kan systemet konfigureres på et par minutter uten at 
det krever ekstra programvare. Systemet har integrert 
støtte for automatisk HD-kamerakontroll når Bosch 
HD-konferansekuppelkameraer er i bruk, noe som fører 
til skarpe og tydelige bilder av talere. Systemet passer 
perfekt for både små og store møteområder, og er 
i tillegg velegnet for utleieselskaper som kan bruke 
systemet i sine daglige mobile oppsett.

Brukervennlighet
Systemets store brukervennlighet gjør det ideelt for 
førstegangsbrukere. Ingen operatør, ikke noe ekstra utstyr, 
og ingen opplæring kreves. Skjermen på kontrollenheten 
er intuitiv og språkuavhengig. Konferanseenhetene er også 
enkle å bruke, og de har bare én knapp. Ordstyrerenheten 
har to knapper: taleknapp og prioritetsknapp. I tillegg har 
systemet den patentomsøkte “Mulig-å-snakke”-indikatoren 
og “Ønske-om-taletid”-køen. Det betyr at møtedeltakere 
kan fokusere på det som blir sagt uten behov for å trykke 
på en knapp gjentatte ganger.

Enkel og/eller avansert kontroll
Systemet brukes vanligvis som et enkelt plug-and-play-
konferansesystem. I slike tilfeller kan ordstyreren kontrollere 
møtet via de intuitive knappene på kontrollenhetens 

frontpanel. For mer avansert kontroll kan ordstyreren bruke 
en bærbar PC eller et nettbrett som har en nettleser. 
Med nettleserkontroll kan ordstyreren se navnene på 
delegatene, om mikrofoner er slått på eller av, og hvem 
som er i "Ønske-om-taletid"-køen. Nettleserkontroll 
tillater også at opptil ti mikrofoner er aktive samtidig. 

Enkelt å gjøre opptak
Systemet kan ta opp og spille av opptil 4 000 timer med 
diskusjoner ved hjelp av en USB-minnepinne på 128 GB. 
I tillegg kan det ta opp åtte timer på sitt eget internminne. 
Dermed kan brukere alltid være sikre på at hvert ord blir 
tatt opp selv om noen glemmer USB-pinnen sin.

Det svært pålitelige valget 
Bosch er verdenskjent for sine pålitelige systemer, 
uavhengig av bruksområdets omfang. CCS 1000 digitalt 
konferansesystem, med sine overlegne materialer 
og komponentvalg kombinert med omfattende 
kvalitetssikringsprosesser, sørger derfor for at brukerne 
får dynamiske og svært produktive møter, mens 
forhandlere og utleieselskaper utnytter fordelene med 
lavere tilbakekallingskostnader og høyere grad av 
kundetilfredshet. 
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Med avanserte funksjoner som 
"Mulig-å-snakke", alternativer for 
internt og eksternt opptak, og 
nettleserkontroll, kan ordstyrere 
gjennomføre effektive møter slik 
at møtedeltakerne får en optimal 
møteproduktivitet.


