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CCS 1000 D digitalt konferencesystem
Kompakt, men alsidigt
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Beregnet til plug-and-play, brugervenlige 
og yderst produktive møder

Kompakt, men alsidigt
Bosch, som er kendt for konferencesystemløsninger 
i verdensklasse, introducerer dette kompakte, men 
alsidige CCS 1000 D konferencesystem. Systemet er 
designet og udviklet af eksperter hos Bosch i Europa 
og gør det utroligt nemt at administrere møder. 
Det er ideelt til små og store møder i f.eks. rådhuse, 
retssale og forretningscentre. CCS 1000 D 
konferencesystemet er nemt at opsætte, 
brugervenligt og designet til at sikre yderst 
produktive møder.

Fremragende forståelighed
Systemet giver fremragende forståelighed takket 
være digital lydbehandling og overlegen mikrofon- og 
højttalerydelse. Højttaleren og mikrofonen aktiveres 
samtidigt, så der skabes en mere naturlig 
fornemmelse af et personligt møde, og dette 
opmuntrer deltagerne til nemmere at tage del 
i mødet. Systemet gør også brug af indbygget 
undertrykkelse af digital akustisk feedback, 
også kaldet DAFS (Digital Acoustic Feedback 
Suppression), som gør det muligt at anvende højere 
lydstyrker uden hyletoner. Resultatet? Hvert eneste 
talte ord forstås af alle deltagere, og produktiviteten 
optimeres i hvert eneste møde.

▶ Fremragende forståelighed med indbygget undertrykkelse af digital akustisk 
feedback.

▶ Indbygget lydoptagelse i intern hukommelse og/eller på USB Memory Stick

▶ Indbygget understøttelse af automatisk HD-kamerastyring

▶ Avanceret konfiguration og kontrol via indbygget webbrowser

▶ "Energisparetilstand" med automatisk nedlukning efter to timers inaktivitet

▶ Op til 245 konferenceenheder

Systemets utrolige 
brugervenlighed 
gør det ideelt til 
førstegangsbrugere. 
Der kræves ingen operatør, 
intet ekstra udstyr og ingen 
undervisning.
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CCS 1000 D digitalt konferencesystem er ideelt til 
små og store møder i f.eks. rådhuse, retssale og 
forretningscentre. Dets meget alsidige funktioner 
betyder, at ordstyrere uden problemer kan styre møder, 
og deltagere kan opleve yderst produktive møder uden 
afbrydelser.
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Konferenceenheder

Mikrofonerne, der er specifi kt 
designet af Bosch, leverer 
fremragende taleforståelighed.

Fremragende æstetik – overlegen pålidelighed
CCS 1000 D digitalt konferencesystem er designet 
i Europa af de bedste produktdesignteam i branchen 
og er eksklusivt registreret til Bosch. Dets iøjnefaldende 
æstetiske design passer til enhver indretning lige fra nye, 
ultramoderne bygninger til traditionelle, gamle 
ejendomme. Og takket være det uovertrufne materialevalg 
er konferenceenhederne robuste og solide – afspejler den 
høje pålidelighed, som systemerne fra Bosch er kendt for.

Elegant, yderst 
stabilt kabinet med 
indbygget højttaler 
leverer fantastisk 
akustisk ydelse. 

Tydelig LED-angivelse informerer 
mødedeltagerne om, hvornår det 
er muligt at tale (hvid), når de står 
i kø (grøn), og når deres mikrofon 
er tændt (rød).

Hovedtelefonstik med 
indbygget lydstyrkeregulering.

Alle konferenceenheder leveres med 
en enkelt stor knap til mødedeltageren. 
Det tager kun nogle få sekunder at ændre 
den til en ordstyrerenhed med to knapper. 
Denne udskiftelighed gør lagring enklere.
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Kontrolenhed

Avanceret konfiguration 
og mødestyring er mulig 
via en tablet og systemets 
indbyggede webbrowser. 
Og takket være systemets 
indbyggede understøttelse 
af automatisk 
kamerastyring, kan 
alle se, hvem der taler.

Indbygget webbrowser til avanceret 
opsætning og mødestyring via en tablet.

Sproguafhængig 
touchknapstyring.

Indbygget digital undertrykkelse 
af akustisk feedback. Indbygget optagelsesfunktion 

til intern eller ekstern optagelse

Indbygget understøttelse 
af automatisk HD-
kamerastyring.

Kompakt konferencestyring
Kontrolenheden er systemets hjerte – den 
strømforsyner konferenceenhederne, styrer 
kameraerne og skaber forbindelse til eksternt udstyr 
som lydforstærkere eller offentlige adressesystemer. 
Den kompakte design og stilede touch-knapstyring får 
den til at se perfekt ud på et bord, men den er også 
nem at rackmontere.

Enkel styring med praktisk optagelse
Frontpanelet på kontrolenheden giver adgang til 
alle de nødvendige kontroller til opsætning af et 
møde – herfra kan ordstyreren vælge antallet af 
åbne mikrofoner, vælge mikrofontilstand og angive 
systemets lydstyrke. Kontrolenheden kan optage 
op til 4.000 timers samtale på en enkelt USB-nøgle, 
og på dens interne hukommelse kan der optages 
op til otte timers samtale – en glemt USB-nøgle 
er derfor aldrig et problem.
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Systemet er meget hurtigt 
og nemt at installere. Der 
kræves ingen undervisning 
eller yderligere udstyr: 
Konferenceenhederne 
tilsluttes direkte til 
kontrolenheden via en 
simpel "daisy chain"-
kabeltilslutning. 

CCS1000 D digitalt konferencesystem er et 
fortræffeligt valg for små til stor anvendelse, f.eks. 
på et rådhus. Ordstyreren kan guide konferencen 
og tillade individuelle delegerede at tale eller kan 
lade flere delegerede tage mikrofonen samtidig.

Ordstyreren kan opnå endnu større kontrol over 
mødet ved at bruge en bærbar computer eller tablet, 
som giver ham/hende mulighed for at administrere 
samtalerne ved at fjernaktivere eller -deaktivere 
mikrofoner og flytte deltagere fra ventelisten til 
talerlisten.

Og takket være systemets indbyggede understøttelse 
af automatisk kamerastyring, kan der vises livevideo 
af aktive talere på en storskærm. Der kan let tilsluttes 
op til seks HD-kameraer uden behov for yderligere 
software. Desuden kan lyden i hele mødet nemt 
optages ved brug af den indbyggede MP3-optager. 
Dette gør det muligt at arkivere møder elektronisk 
og fjerner behovet for manuelt at optage mødet.

Yderst produktive 
møder

4
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1.  Ordstyrerenhed
2.  Enhed til delegeret
3.  Skærm
4.  Tablet
5.  HD-konferencekuppel
6.   XLA  3200 linjearray-

højttalere
7.  Kontrolenhed 
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Nem at udvide
CCS 1000 D konferencesystemet kan håndtere 
en række eksternt udstyr, f.eks. et tolkesystem, 
sprogdistribution samt et offentlig adressesystem. 
Der kan også anvendes et interface til tele- og 
videokonferencer til at tilslutte to fjernplaceringer 
med hinanden. Antallet af konferenceenheder 
(maks. 245) kan desuden nemt skaleres op eller 
ned på få minutter – uden behov for at slukke og 
genstarte systemet. API (application programming 
interface) giver mulighed for at foretage tilpasset 
opbygning af applikationer til fjernbetjening 
af systemet (f.eks. via overblikslayout eller 
ved brug af kameraer fra tredjepart).

Ideelt til retssale
Ved anvendelse i retssale er der ofte behov for at 
optage individuelle lydkanaler, f.eks. alt hvad den 
tiltalte siger, og alt advokaten siger. Derfor kan 
CCS 1000 D konferencesystemet have fire individuelle 
mikrofoner forbundet med fire særskilte udgange, 
så disse kanaler kan blive optaget med 
en ekstern optager. Alternativt kan den 
indbyggede optager optage taleren 
plus en individuel kanal.

Til nu og til fremtiden

10
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1. Ordstyrerenhed
2. Enhed til delegeret
3. Skærm
4. Tablet
5. HD-konferencekuppel
6. XLA  3200 linjearray-

højttalere
7. Kontrolenhed
8. Videokonference-

interface
9. Plena-mikserforstærker 

120 watt
10. Analoge tolkepulte 

med seks kanaler
11. Integrus-sender
12. Integrus-sendere
13. Integrus-modtagere
14. Trådløs mikrofon 

og modtager

CCS 1000 D konferencesystemet 
indeholder en unik "energisparetilstand", 
der automatisk slukker systemet efter to 
timers inaktivitet. Dette sparer energi, 
hjælper med til at reducere 
driftsomkostninger og forlænger 
systemets levetid.
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Sikring af succesfulde møder

Det meget pålidelige valg
Bosch er verdenskendt for pålideligheden af deres 
systemer, uanset størrelsen. Det digitale 
konferencesystem CCS 1000 D med dets uovertrufne 
materialer og komponentvalg sammen med omfattende 
kvalitetssikringsprocesser sikrer dermed, at brugerne 
oplever uafbrudte, yderst produktive møder. Sælgere 
og udlejningsfirmaer kan også have glæde af lavere 
tilbagekaldsomkostninger og højere kundetilfredshed.

Kun med Bosch
Bosch har i mere end 60 år indtaget førerpositionen 
på markedet for konferenceudstyr. Så ikke overraskende 
giver CCS 1000 D konferencesystemet dig mange 
effektivitetsfremmende funktioner, som ikke findes 
på nogen andre systemer. Algoritmen til undertrykkelse 
af digital akustisk feedback er f.eks. unik for Bosch 
og har mange års dokumenteret fejlfri drift i praksis. 
"Mulighed for at tale"-indikatoren, den interne 
optagelseshukommelse og den samtidigt aktive højttaler 
og mikrofon, der skaber en mere naturlig fornemmelse 
af et møde, er også eksklusive for Bosch. Med Bosch får 
du mere.

Unik indbygget undertrykkelse af 
digital akustisk feedback balancerer 
lydtrykket og systemforstærkningen, 
så det bliver muligt at anvende højere 
lydstyrker uden hyletoner.

CCS 1000 D - grænse 
for akustisk feedback

Normalt akustisk 
feedback

Enhedsforstærkning

Systemforstærkning

Lydtryk

I mange år fremover vil hvert 
eneste møde være ubesværet, 
beslutningsdygtigt og 
forretningsmæssigt, takket være 
systemets avancerede funktioner 
og langvarige pålidelighed.
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All-in-one-konferenceløsningen
Konferenceenhed

Robuste transportkasser

Tilbehør

Kontrolenhed

▶ Giver deltagere mulighed for at tale og lytte til indlæggene
▶ Kan bruges som enten deltager- eller ordstyrerenhed
▶ Giver ordstyreren mulighed for at dæmpe deltagernes mikrofoner
▶ "Mulighed for at tale"-indikator
▶ "Anmod om at tale"-indikator
▶ Kabellåsfunktion
▶ GSM-immun
▶ Indbygget højttaler
▶ Mikrofon: med mikrofonaktive LED-indikatorer, fleksibel arm 

(enten 31 eller 48 cm lang)
▶ Hovedtelefonstik med indbygget lydstyrkeregulering

▶ Leverer strøm til alle systemelementer – op til 80 konferenceenheder pr. 
kontrolenhed

▶ Intuitiv styring af mikrofonens driftstilstand og højttalerens lydstyrke via 
kapacitive knapper på frontpanelet

▶ Avanceret konfiguration og kontrol via indbygget webbrowser og tablet
▶ Indbygget understøttelse af automatisk HD-kamerastyring
▶ Intern optagelse i op til otte timer
▶ Ekstern optagelse via USB op til 128 GB (>4.000 timer)
▶ Indbygget digital undertrykkelse af akustisk feedback (DAFS)
▶ Optimeret anvendelse i retssale med fire individuelle mikrofonudgange
▶ Indbygget højttaler og stik til hovedtelefoner til overvågning 

af retshandlinger
▶ Energisparetilstand, der reducerer omkostninger og giver forlænget 

levetid 
▶ Kan fastgøres på et bord eller rackmonteres
▶ Kontrolenheden fås også som en basisversion uden optagelses- 

og DAFS-funktioner
▶ API giver mulighed for at foretage tilpasset opbygning af applikationer 

til fjernbetjening af systemet

▶ En enkelt udvidelsesenhed kan levere strøm til op til 85 
konferenceenheder

▶ Der kan maksimalt tilsluttes op til 245 konferenceenheder til CCS 1000 D 
digitalt konferencesystem

▶ En kasse til transport og opbevaring af kontrolenheden, seks 
konferencesystemer, kabler og strømforsyning

▶ En kasse til transport og opbevaring af 10 konferenceenheder

▶ Forlængerledninger, installationskabler, rackmonteringsbeslag, 
kabelklemmer, kabellåse og håndholdte mikrofoner

Udvidelsesenhed
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Bosch Security Systems
Hvis du vil vide mere om Bosch' 

produkter, kan du besøge 

www.boschsecurity.com eller sende en mail 

til emea.securitysystems@bosch.com
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En tradition med kvalitet og 
innovation
I mere end 125 år har navnet Bosch 
stået for kvalitet og pålidelighed. 
Bosch er den foretrukne globale 
leverandør af innovativ teknologi, 
med den højeste standard inden for 
service og support.

Hos Bosch Security Systems er vi 
stolte af at kunne tilbyde et stort 
produktsortiment inden for tryghed, 
sikkerhed, kommunikation og lyd. 
Løsninger der er til at stole på, og 
som hver dag bruges verden over, 
lige fra opgaver i regeringsbygninger 
og off entlige steder til virksomheder, 
skoler og private hjem.


