Sistema de debate digital CCS 1000 D
Compacto, mas versátil

Concebido para reuniões plug-and-play,
simplificadas e extremamente produtivas
▶

Excelente inteligibilidade da voz com a tecnologia DAFS (Digital Acoustic Feedback Suppression) integrada

▶

Gravação áudio integrada com memória interna e/ou pen USB

▶

Suporte nativo de controlo automático de câmaras HD

▶

Configuração e controlo avançados através de Web browser integrado

▶

Modo de poupança de energia para desativação automática após 2 horas de inatividade

▶

Até 245 dispositivos de debate

Excelente inteligibilidade da voz

pode controlar a reunião através dos botões intuitivos do

O processamento áudio digital avançado e o desempenho

painel frontal da unidade de controlo. Para um controlo

superior do microfone e do altifalante asseguram que

mais avançado, o presidente pode utilizar um portátil ou

todas as palavras faladas serão compreendidas pelos seus

um tablet com um Web browser. Com o controlo do Web

participantes. O sistema inclui a tecnologia DAFS (Digital

browser, o presidente pode ver o nome dos delegados, os

Acoustic Feedback Suppression), o que significa que os

respetivos estados ativado/desativado dos microfones e

volumes mais elevados são possíveis sem estridência.

quem se encontra na fila “Pedido para falar”. O controlo do

Além disso, o altifalante e o microfone são ativados

Web browser também permite que estejam simultaneamente

simultaneamente para proporcionar uma sensação de

ativos até 10 microfones.

reunião presencial mais natural. O resultado? Excelente
inteligibilidade da voz, sendo todas as palavras faladas
claramente compreendidas por todos os participantes,
o que lhes permite permanecer concentrados no assunto
que está a ser debatido.
Instalação plug‑and‑play
O sistema é muito rápido e fácil de instalar. Não é necessária
qualquer formação. Mesmo com o controlo automático de
câmaras, pode ser configurado em pouco minutos, sem
qualquer software adicional. O sistema inclui suporte nativo
para controlo automático de câmaras HD quando utiliza as
Domes HD para conferências da Bosch, proporcionando
imagens nítidas dos oradores ativos. É perfeito para salas
de reunião de pequena a grande dimensão, bem como para
empresas de aluguer que podem utilizá-lo para as suas

Gravação prática

configurações móveis diárias.

O sistema pode gravar e reproduzir em formato digital até
4000 horas de debate com uma única pen USB de 128 GB.

Facilidade de utilização

Além disso, pode gravar até oito horas na sua memória

A extrema facilidade de utilização do sistema torna-o

interna integrada, de modo a que os utilizadores estejam

ideal para utilizadores inexperientes. Sem necessidade de

sempre seguros de que todas as palavras serão gravadas

operador, equipamento adicional e formação. O ecrã da

mesmo que alguém se tenha esquecido da pen USB.

unidade de controlo é intuitivo e independente do idioma.
Os dispositivos de debate são igualmente fáceis de utilizar

Opção de extrema fiabilidade

e têm apenas um botão. O dispositivo do presidente tem

A Bosch é mundialmente conhecida pela fiabilidade dos seus

dois botões: “falar” e “prioridade”. Além disso, a indicação

sistemas, independentemente da dimensão da aplicação.

“Possibilidade de falar” (com patente pendente) e a fila

Assim, o sistema de debate digital CCS 1000, com os

“Pedido para falar” permitem que os participantes se

seus materiais de qualidade superior e as suas gamas

concentrem no que está a ser dito, sem ser necessário

de componentes, juntamente com numerosos processos

premir repetidamente um botão.

de controlo de qualidade, asseguram que os utilizadores
usufruem de reuniões fluidas e extremamente produtivas,

Controlo simples e/ou avançado

enquanto os revendedores e as empresas de aluguer

Normalmente o sistema é utilizado com um sistema de

beneficiam de custos de chamadas de retorno mais baixos

debate plug-and-play simples. Nesses casos, o presidente

e maior satisfação dos clientes.

Bosch Security Systems
Para mais informações, visite a nossa página
www.boschsecurity.com ou envie um e-mail
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Graças a funções avançadas como
a funcionalidade “Possibilidade de
falar”, opções de gravação interna
e externa, e o controlo por Web
browser, os presidentes gerem as
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reuniões de forma eficiente e os
participantes beneficiam de uma
produtividade otimizada.

