CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemi
Kompakt ve çok yönlü

Tak ve kullan işlevselliği, kullanım kolaylığı
ve verimli toplantılar için tasarlanmıştır
▶

Dahili Digital Acoustic Feedback Suppression özelliği ile mükemmel konuşma anlaşılırlığı

▶

Dahili belleğe ve/veya USB çubuk belleğe dahili ses kaydı

▶

Otomatik HD kamera kontrolü için dahili destek

▶

Dahili web tarayıcısı üzerinden gelişmiş yapılandırma ve kontrol

▶

2 saat hareketsizlikten sonra otomatik kapatma için enerji tasarrufu modu

▶

245 Konferans Cihazına kadar destek

Mükemmel konuşma anlaşılırlığı

kontrol edebilir. Daha gelişmiş kontrol için, başkan

Üstün mikrofon ve hoparlör performansının yanı sıra,

bir web tarayıcısı çalıştıran bir dizüstü bilgisayar veya

gelişmiş dijital ses işleme özelliği konuşulanların tüm

tablet kullanabilir. Web tarayıcısı kontrolü ile, başkan

katılımcılar tarafından anlaşılmasını sağlar. Sistem Digital

delegelerin adlarını, mikrofonlarının açık/kapalı olma

Acoustic Feedback Suppression (DAFS) özelliğini kullanır,

durumlarını ve “Konuşma Talebi” sırasındakileri görebilir.

böylece uğultu olmadan daha yüksek ses seviyelerine

Web tarayıcısı kontrolü en fazla 10 mikrofonun eşzamanlı

ulaşılabilir. Dahası, hoparlör ve mikrofon daha doğal

olarak aktif olmasına olanak tanır.

bir yüz yüze toplantı hissi vermek için eşzamanlı olarak
etkinleştirilir. Peki ya sonuç? Söylenen her sözün tüm
katılımcılar tarafından net bir şekilde anlaşılmasını,
böylece herkesin konuşulan konuya odaklanabilmesini
sağlayan mükemmel konuşma anlaşılırlığı.
Tak ve kullan kurulumu
Sistem çok hızlıdır ve kurulumu çok kolaydır. Eğitim
gerektirmez. Otomatik kamera kontrolü ile dahi, birkaç
dakika içinde, ek yazılım gerekmeden kurulabilir. Sistem,
Bosch HD Conference Dome’leri ile kullanıldığında
otomatik HD kamera kontrolü için dahili destek içerir, bu
da etkin konuşmacıların çok net görüntülerinin alınmasını
sağlar. Günlük mobil kurulumlarında kullanabilecek
kiralama şirketlerinin yanında, küçük-büyük ölçekli
sabit toplantı alanları için de mükemmeldir.
Kullanışlı kaydetme
Kullanımı kolay

Sistem, 128 GB kapasiteli tek bir USB çubuk kullanarak

Sistemin aşırı kolay kullanımı ilk defa kullanan kişiler için

4.000 saate kadar dijital kayıt ve oynatma yapabilir.

idealdir. Operatör, ek ekipman veya eğitim gerektirmez.

Ayrıca, dahili belleğine sekiz saate kadar kayıt yapabilir,

Kontrol Ünitesi ekranı sezgisel ve dilden bağımsızdır. Kongre

böylece USB çubuk unutulsa bile, konuşmacılar her

Cihazları’nın kullanımı da oldukça kolaydır ve yalnızca bir

sözün kaydedileceğinden emin olabilir.

düğme bulunmaktadır. Başkanın cihazında “konuşma” ve
“öncelik” olmak üzere iki düğme bulunur. Ayrıca, patent

Son derece güvenilir seçim

bekleyen “Konuşulabilir” göstergesi ve “Konuşma Talebi”

Bosch uygulamanın boyutundan bağımsız olarak,

sırası katılımcıların sürekli olarak bir düğmeye basmadan,

sistemlerinin güvenilirliği ile tanınır. Bu nedenle, üstün

konuşulanlara odaklanabilmelerini sağlar.

malzemeleri ve bileşen seçimleri ile kapsamlı kalite
güvencesi süreçlerine sahip CCS 1000 Dijital Toplantı

Basit ve/veya gelişmiş kontrol

Sistemi kullanıcıların sorunsuz ilerleyen, yüksek verimli

Genelde sistem basit, tak ve çalıştır toplantı sistemi

toplantıların keyfini çıkarmasını ve bayiler ile kiralama

olarak kullanılır. Bu durumlarda, başkan toplantıyı Kontrol

şirketlerinin düşük yanıt maliyetlerinden ve yüksek

Ünitesi’nin ön paneli üzerindeki sezgisel düğmelerle

müşteri memnuniyetinden faydalanmalarını sağlar.
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“Konuşulabilir”, dahili ve harici
kayıt seçenekleri ve web tarayıcısı
kontrolü gibi gelişmiş özelliklerle,
başkanlar etkin toplantı
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