
Zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu funkcji 
„plug-and-play”, łatwości obsługi i maksymalnej 
efektywności spotkań

Cyfrowy system dyskusyjny 
CCS 1000 D
Zwarta konstrukcja

▶ Doskonała zrozumiałość mowy dzięki wbudowanej funkcji Digital Acoustic Feedback Suppression

▶  Wbudowana funkcja nagrywania dźwięku w pamięci wewnętrznej i/lub pamięci USB

▶  Wbudowana obsługa automatycznego sterowania kamerą HD

▶  Zaawansowana konfiguracja i sterowanie za pośrednictwem wbudowanej przeglądarki internetowej

▶  Tryb oszczędzania energii automatycznie wyłącza system po 2 godzinach braku aktywności

▶  Obsługa nawet 245 urządzeń dyskusyjnych



Doskonała zrozumiałość mowy
Zaawansowane cyfrowe przetwarzanie dźwięku oraz wyjątkowa 
wydajność mikrofonu i głośnika powodują, że każde 
wypowiadane słowo będzie zrozumiałe dla wszystkich 
uczestników. System wykorzystuje wbudowaną funkcję Digital 
Acoustic Feedback Suppression (DAFS), co oznacza większą 
głośność bez efektu gwizdu. Ponadto głośnik i mikrofon są 
włączane jednocześnie w celu stworzenia bardziej naturalnego 
wrażenia bezpośredniego kontaktu. Efekt? Doskonała 
zrozumiałość mowy sprawia, że każde wypowiadane słowo 
dociera bez zniekształceń do wszystkich uczestników, 
umożliwiając skupienie się na omawianych sprawach. 

Instalacja plug-and-play
Instalacja systemu jest szybka i łatwa. Szkolenie jest 
niepotrzebne. System można skonfigurować w ciągu kilku minut, 
łącznie z automatycznym sterowaniem kamerami, bez 
instalowania dodatkowego oprogramowania. System oferuje 
wbudowaną funkcje automatycznego sterowania kamerami HD 
(w przypadku zastosowania kamer HD Conference Dome firmy 
Bosch), która zapewnia wyraźny obraz osoby zabierającej głos. 
Jest to doskonałe rozwiązanie dla małych i dużych sal 
konferencyjnych oraz wypożyczalni, które mogą je wykorzystywać 
na co dzień w instalacjach przenośnych.

Łatwa obsługa
Wyjątkowa łatwość obsługi powoduje, że system jest idealnym 
rozwiązaniem dla początkujących użytkowników. Nie wymaga 
obsługi przez operatora, wyposażenia dodatkowego ani 
szkolenia. Obsługa jednostki sterującej jest intuicyjna i niezależna 
od języka. Również pulpity dyskusyjne są łatwe w użyciu i mają 
zaledwie jeden przycisk. Pulpit przewodniczącego jest 
wyposażony w dwa przyciski: Zabierz głos i Priorytet.  
Ponadto zgłoszony do opatentowania wskaźnik możliwości 
zabrania głosu (Possible-To-Speak) i kolejka żądań udzielenia 
głosu (Request-To-Speak) oznaczają, że uczestnicy mogą się 
skupić na obradach i nie muszą ciągle naciskać przycisków.
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Zaawansowane funkcje, takie jak 
wskaźnik „Possible-To-Speak”,  
możliwość nagrywania przy użyciu 
wewnętrznej i zewnętrznej pamięci oraz 
sterowanie za pomocą przeglądarki 
internetowej, umożliwiają skuteczne 
kierowanie spotkaniem przez 
przewodniczącego i zapewniają 
optymalną efektywność uczestników.

Proste nagrywanie
System umożliwia cyfrową rejestrację i odtwarzanie nawet  
4000 godzin rozmów, które nagrywane są na urządzeniu pamięci 
USB o pojemności 128 GB. Ponadto istnieje możliwość nagrania 
do ośmiu godzin rozmów na wbudowanej pamięci wewnętrznej, 
co zapewnia rejestrację każdego słowa nawet w przypadku braku 
pamięci USB.

Niezawodny wybór
Systemy firmy Bosch słyną z niezawodności, niezależnie od 
wielkości zastosowania. Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 D 
dzięki wyjątkowemu doborowi materiałów i elementów 
składowych oraz procedurom kontroli jakości zapewnia płynny 
przebieg spotkań oraz ich efektywność. Dealerzy i wypożyczalnie 
zyskują dzięki niższym kosztom reklamacji i większemu 
zadowoleniu klientów.

Proste i/lub zaawansowane sterowanie
Zwykle system jest używany jako prosty system konferencyjny 
typu „plug-and-play”. W takich przypadkach przewodniczący  
może kierować spotkaniem przy użyciu intuicyjnych przycisków 
dostępnych na przednim panelu jednostki sterującej. W sytuacjach 
wymagających korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji 
obsługi spotkań przewodniczący może używać laptopa lub tabletu 
z przeglądarką internetową. Za pomocą przeglądarki internetowej 
przewodniczący może wyświetlać nazwiska uczestników,  
stan włączony/wyłączony mikrofonów oraz sprawdzać,  
kto oczekuje w kolejce osób żądających udzielenia głosu. 
Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej umożliwia 
włączenie do 25 mikrofonów jednocześnie. 


