CCS 1000 D Digitaal discussiesysteem
Compact en veelzijdig

Ontworpen voor plug & play, gebruiksgemak
en uiterst productieve vergaderingen
▶

Uitstekende spraakverstaanbaarheid met ingebouwde Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS)

▶

Ingebouwde audio-opname op intern geheugen en/of USB-geheugenstick

▶

Ingebouwde ondersteuning voor automatische HD-camerabesturing

▶

Geavanceerde configuratie en besturing via ingebouwde webbrowser

▶

Energiebesparende modus voor automatische uitschakeling na twee uur inactiviteit

▶

Maximaal 245 vergaderposten

Uitstekende spraakverstaanbaarheid

van de besturingseenheid. Voor geavanceerdere

Geavanceerde digitale audioverwerking en de beste

besturingsmogelijkheden kan een laptop of tablet met

microfoon- en luidsprekerprestaties zorgen ervoor dat

een webbrowser worden gebruikt. De voorzitter kan dan in

de deelnemers alles goed kunnen verstaan. Het systeem

de webbrowser de namen van de deelnemers weergeven,

maakt gebruik van ingebouwde Digital Acoustic Feedback

bekijken welke microfoons aan of uit staan en wie er in de

Suppression (DAFS) om rondzingen bij hogere volumes

wachtrij met spreekverzoeken staan. Als het systeem via de

te voorkomen. Bovendien worden de luidspreker en de

webbrowser wordt bestuurd, kunnen er bovendien maximaal

microfoon tegelijkertijd geactiveerd om de gesprekken

tien microfoons tegelijk actief zijn.

natuurlijker te laten verlopen. Het resultaat? Uitstekende
spraakverstaanbaarheid, waardoor de deelnemers zich
kunnen concentreren op dat wat er wordt gezegd.
Plug & play installatie
Het systeem kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd.
Hiervoor is geen training nodig. Zelfs met automatische
camerabesturing kan het binnen enkele minuten worden
ingesteld, zonder extra software. Bij gebruik van HD
Conference Domes van Bosch ondersteunt het systeem
ingebouwde automatische HD-camerabesturing, waardoor de
actieve spreker met een uitstekende beeldkwaliteit op het
scherm wordt weergegeven. Het systeem is perfect voor
kleine tot grote vaste vergaderruimten, maar ook voor
verhuurbedrijven die het telkens weer mobiel kunnen inzetten.
Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig opnemen

Omdat het systeem bijzonder gebruiksvriendelijk is,

Met behulp van een USB-stick van 128 GB kan er tot

is het ideaal voor gebruikers die nog niet eerder met een

4000 uur aan besprekingen digitaal worden opgenomen

dergelijk systeem hebben gewerkt. Speciale bediening, extra

en afgespeeld. In het ingebouwde interne geheugen kan

apparatuur en training zijn allemaal niet nodig. De bediening

bovendien maximaal acht uur worden opgenomen, zodat

via de besturingseenheid is intuïtief en taalonafhankelijk. De

altijd van de hele vergadering een opname kan worden

vergaderposten hebben maar één knop en zijn ook eenvoudig

gemaakt, ook als iemand een keer de USB-stick is vergeten.

in het gebruik. De post van de voorzitter heeft twee knoppen:
één om te spreken en een prioriteitsknop. Bovendien zorgen

De betrouwbare keuze

de gepatenteerde “Possible-To-Speak” indicatie en de

Bosch staat over de hele wereld bekend om de

wachtrij met spreekverzoeken ervoor dat deelnemers zich

betrouwbaarheid van zijn systemen, ongeacht de omvang van

kunnen concentreren op wat er gezegd wordt, zonder dat

de toepassing. Met het CCS 1000 D Digitale Discussiesysteem,

ze telkens opnieuw op een knop moeten drukken.

met zijn superieure materialen en uitgebreide mogelijkheden,
in combinatie met de geavanceerde processen voor

Eenvoudige en/of geavanceerde besturing

kwaliteitsborging, zijn de gebruikers dan ook altijd verzekerd

Meestal wordt het systeem als een eenvoudig, plug & play

van productieve vergaderingen die soepel en probleemloos

discussiesysteem gebruikt. De voorzitter kan de vergadering

verlopen. Dealers en verhuurbedrijven profiteren bovendien van

dan besturen met de intuïtieve knoppen op het voorpaneel

lagere servicekosten en een hogere tevredenheid bij de klant.
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Met de geavanceerde voorzieningen
zoals de “Possible-To-Speak” indicator,
de mogelijkheden voor interne en
externe opnamen en de besturing via
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de webbrowser, kunnen voorzitters hun
vergaderingen efficiënt besturen,

Gedrukt in Nederland

terwijl deelnemers profiteren van een

Wijzigingen voorbehouden

optimale productiviteit.
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