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

Kompakt ve çok yönlü
Birinci sınıf konferans sistemi çözümleri ile tanınan 
Bosch kompakt ama çok yönlü CCS 1000 D Toplantı 
Sistemi'ni sunar. Avrupa'daki Bosch uzmanları 
tarafından tasarlanan ve geliştirilen sistem, 
toplantıların yönetilmesini son derece kolaylaştırır ve 
belediye binaları, yerel iş merkezleri ve mahkeme 
salonları gibi küçük ve büyük boyutlu toplantı alanları 
için idealdir. CCS 1000 D Toplantı Sistemi'nin 
kurulumu ve kullanımı kolaydır, toplantıların yüksek 
verimli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Mükemmel konuşma anlaşılırlığı
Sistem gelişmiş dijital ses işleme ve üstün mikrofon 
ve hoparlör performansı sayesinde, mükemmel 
konuşma anlaşılırlığı sunar. Hoparlör ve mikrofon 
daha doğal bir yüz yüze toplantı hissi vermek için 
eşzamanlı olarak etkinleştirilir ve katılımcıların 
toplantıya daha kolay dahil olmasını sağlar. Sistem 
ayrıca Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) 
özelliğini kullanır, böylece “uğultu” etkisi 
oluşturmadan daha yüksek ses seviyelerine 
ulaşabilirsiniz. Peki ya sonuç? Söylenen her söz 
katılımcılar tarafından anlaşılır ve her toplantıda 
verimlilik en üst seviyeye getirilir.

▶ 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

▶ İki saat hareketsizlikten sonra otomatik kapatma için “Enerji tasarrufu modu”

▶ 245 Konferans Cihazına kadar destek

Sistemin aşırı kolay 
kullanımı ilk defa kullanan 
kişiler için idealdir. 
Operatör, ek ekipman veya 
eğitim gerektirmez.
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CCS 1000 D Toplantı Sistemi belediye binaları, yerel 
iş merkezleri ve mahkeme salonları gibi küçük ve orta 
ölçekli toplantı alanları için idealdir. Çok yönlü özellik 
kümesi, başkanların toplantıları zahmetsiz şekilde 
yönetebileceği ve katılımcıların da sorunsuz ilerleyen, 
verimli toplantıların keyfini çıkaracağı anlamına gelir.
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Kongre Cihazları

Bosch tarafından özel 
olarak tasarlanan 
mikrofonlar, mükemmel 
konuşma anlaşılırlığı sunar.

Özel estetik – şaşmaz güvenilirlik
CCS 1000 D Toplantı Sistemi Avrupa'da sektörün en iyi 
ürün tasarım ekiplerinden biri tarafından tasarlanmıştır 
ve yalnızca Bosch adına kayıtlıdır. Göz alıcı estetiği, ultra 
modern yeni binalardan yüzlerce yıllık geleneksel yapılara 
kadar her türlü iç mekanı tamamlar. Bunlara ek olarak, 
üstün malzeme seçimi sayesinde Kongre Cihazları sağlam 
ve dayanıklıdır; Bosch sistemlerinin damgasını vurduğu 
yüksek güvenilirlik özelliğini yansıtır.

Dahili hoparlörlere 
sahip zarif ve 
dayanıklı muhafaza, 
mükemmel akustik 
performans sunar. 

Net LED göstergesi toplantı 
katılımcılarına konuşabilecekleri 
zamanı (beyaz), sırada oldukları 
zamanı (yeşil) ve mikrofonlarının 
“Açık” olduğu zamanı (kırmızı) bildirir.

Dahili ses seviyesi 
kontrolü ile kulaklık soketi.

Tüm Kongre Cihazları toplantı katılımcılarına 
tek bir büyük düğmeyle teslim edilir. Bu cihaz 
birkaç saniye içinde başkan için iki düğmeli 
bir cihaza dönüştürülebilir. Bu dönüştürme 
özelliği envanterin basit kalmasını sağlar.
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Kontrol Ünitesi

Gelişmiş yapılandırma 
ve toplantı kontrolü tablet 
veya sistemin dahili web 
tarayıcısı üzerinden 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca, 
sistemin dahili otomatik 
kamera kontrolü desteği 
sayesinde, herkes 
konuşmacıyı görebilir.

Tablet üzerinden gelişmiş kurulum ve 
toplantı kontrolü için dahili web tarayıcısı.

Dilden bağımsız dokunmatik 
düğme kontrolü.

Dahili Digital Acoustic Feedback 
Suppression özelliği. Dahili ve harici kayıt için 

dahili kayıt özelliği

Otomatik kamera kontrolü 
için dahili destek.

Kompakt toplantı yönetimi
Kongre Cihazlarını besleyen ve ses güçlendirme veya 
genel seslendirme sistemleri gibi harici ekipmanlarla 
arabirim sağlayan Kontrol Ünitesi sistemin kalbidir. 
Kompakt tasarımı ve şık dokunmatik düğme kontrolü, 
sistemin masa üzerinde kusursuz görünmesini 
sağlamakla kalmaz, rafa monte edilen bir cihaz olarak 
kolaylıkla kullanılmasını da sağlar.

Kolay kayıt özelliği ile basit kontrol
Kontrol Ünitesi üzerindeki ön panel toplantı ayarlamak 
için gerekli olan tüm kontrolleri sağlar, Başkan bu 
panelden açık mikrofon sayısı ile mikrofon modunu 
seçebilir ve sistemin ses seviyesini belirleyebilir. 
Kontrol Ünitesi tek bir USB çubuğa 4.000 saate 
kadar görüşme kaydedebilir ve dahili belleği de sekiz 
saate kadar kayıt yapabilir, böylece USB çubuğun 
unutulması hiçbir zaman sorun olmaz.
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Sistem çok hızlıdır ve 
kurulumu çok kolaydır. 
Eğitim veya ek ekipman 
gerektirmez: Kongre 
cihazları basit bir “papatya 
dizimi” kablo bağlantısı ile 
doğrudan kontrol ünitesine 
takılır. 

CCS1000 D Dijital Toplantı Sistemi belediye binaları 
gibi küçük-büyük boyutlu uygulamalar için kusursuz 
bir seçimdir. Başkan, delegelerin teker teker 
konuşmasına veya birden fazla delegenin aynı anda 
mikrofonu almasına izin vererek toplantıyı 
yönlendirebilir.

Başkan, toplantıyı daha ileri düzeyde kontrol etmek 
için katılımcıların mikrofonlarını uzaktan 
etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ve 
katılımcıları bekleme listesinden konuşmacı listesine 
alarak toplantıları yönetebilmesini sağlayan bir 
dizüstü bilgisayar veya tablet kullanabilir.

Sistemin dahili otomatik kamera kontrolü desteği 
sayesinde, aktif konuşmacıların canlı görüntüsü 
büyük bir ekranda gösterilebilir. Ek yazılım 
gerekmeden altı adede kadar HD kamera sisteme 
kolaylıkla bağlanabilir. Ayrıca, tüm toplantının ses 
kaydı dahili MP3 kayıt cihazı ile kolaylıkla 
kaydedilebilir, bu da toplantıların elektronik olarak 
arşivlenmesini sağlar ve toplantı tutanaklarının 
kaydını elle tutma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Çok verimli toplantılar

4

6
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1.  Başkan Cihazı
2.  Delege Cihazı
3.  Monitör
4.  Tablet
5.  HD Conference Dome
6.   XLA  3200 Sıralı 

Hoparlörler
7.  Kontrol Ünitesi 

1

2

3

5

7
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Genişletmesi kolay
CCS 1000 D Toplantı Sistemi, tercüme sistemi, dil 
dağıtımı ve genel seslendirme sistemi gibi çok sayıda 
harici ekipmanı yönetebilir. Ayrıca, iki uzak konumu 
birbirine bağlamak için tele ve video konferans 
uygulamaları için bir arabirim de kullanılabilir. 
Bunlara ek olarak, Kongre Cihazlarının (maks. 245) 
sayısı sistemi kapatıp yeniden başlatmadan birkaç 
dakika içinde kolaylıkla artırılıp azaltılabilir. 
Uygulama programlama arayüzü (API) sistemin 
uzaktan kumandası için özel yapım uygulamaların 
oluşturulmasına imkan sağlar (örn. sinoptik yerleşim 
planı veya 3. taraf kameraların kullanımı).

Mahkeme salonları için ideal
Mahkeme salonu uygulamaları genelde, davalının tüm 
söyledikleri ve avukatın tüm söyledikleri gibi, ayrı ses 
kanallarının kaydedilmesini gerektirir. Bu nedenle 
CCS 1000 D Toplantı Sistemi'nde bu kanalların harici 
bir kayıt cihazı tarafından kaydedilebilmesi için, 
dört ayrı çıkışa yönlendirilen dört ayrı mikrofon 
bulunabilir. Alternatif olarak, dahili kayıt cihazı 
salonun ve bir ayrı kanalın kaydını alabilir.

Bugünde ve gelecekte

10
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1. Başkan Cihazı
2. Delege Cihazı
3. Monitör
4. Tablet
5. HD Conference Dome
6. XLA  3200 Sıralı 

Hoparlörler
7. Kontrol Ünitesi
8. Video konferans 

arabirimi
9. Plena Mikser 

Amplifikatör 120 W
10. Altı Kanallı Analog 

Tercüme Masası
11. Integrus Verici
12. Integrus Radyatörler
13. Integrus Alıcılar
14. Kablosuz Mikrofon 

ve Alıcı

CCS 1000 D Toplantı Sistemi iki saat 
hareketsizlikten sonra sistemi otomatik 
olarak kapatan benzersiz bir “enerji 
tasarrufu modu” içerir. Bu mod enerji 
tasarrufu yapar, işletim maliyetlerinin en 
aza indirilmesine yardımcı olur ve sistemin 
kullanım ömrünü uzatır.

1
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Başarılı toplantılar garanti edilir

Son derece güvenilir seçim
Bosch uygulamanın boyutundan bağımsız olarak, 
sistemlerinin güvenilirliği ile tanınır. Bu nedenle, üstün 
malzemeleri ve bileşen seçimleri ile kapsamlı kalite 
güvencesi süreçlerine sahip CCS 1000 D Toplantı Sistemi 
kullanıcıların sorunsuz ilerleyen, verimli toplantıların 
keyfini çıkarmalarını sağlar. Bayiler ve kiralama şirketleri 
de düşük yanıt maliyetlerinden ve yüksek müşteri 
memnuniyetinden faydalanabilir.

Yalnızca Bosch ile
60 yıldan uzun süredir, Bosch konferans ekipmanlarında 
pazarın öncüsü olmuştur. Bu nedenle, CCS 1000 D 
Toplantı Sistemi'nin diğer sistemlerde bulunmayan 
verimlilik artırıcı özellikler sunması da şaşırtıcı değildir. 
Örneğin, Digital Acoustic Feedback Suppression 
algoritması Bosch'a özeldir ve yıllardır alanda hatasız 
çalışmasıyla kendini kanıtlamıştır. Bosch'a özel olan 
diğer özellikler de “Konuşulabilir” göstergesi, dahili kayıt 
belleği ve eşzamanlı olarak etkinleştirilerek daha doğal 
bir toplantı hissi yaratan hoparlörler ve mikrofondur. 
Bosch ile çok daha fazlasını elde edersiniz.

Benzersiz, dahili Digital Acoustic 
Feedback Suppression özelliği 
“uğultu” etkisi olmadan daha yüksek 
ses seviyelerine ulaşılabilmesi için ses 
basıncı seviyelerini ve sistem 
kazanımını dengeler.

CCS 1000 D akustik 
geri besleme sınırı

Normal akustik geri 
besleme

Ünite kazanımı

Sistem kazanımı

Ses 
basıncı 
seviyesi

Sistemin gelişmiş özellikleri ve 
uzun ömürlü güvenilirliği 
sayesinde, uzun yıllar boyu, her 
toplantı akıcı, kesin ve sistematik 
olacaktır.
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Hepsi bir arada toplantı çözümü

Kongre Cihazı

Dayanıklı taşıma çantası

Aksesuarlar

Kontrol Ünitesi

▶ Katılımcıların konuşmasını ve toplantıyı dinlemesini sağlar
▶ Katılımcı veya başkan cihazı olarak kullanılabilir
▶ Başkanın katılımcıların mikrofonlarını sessize almasını sağlar
▶ “Konuşulabilir” göstergesi
▶ “Konuşma Talebi” göstergesi
▶ Kablo kilitleme özelliği
▶ GSM sinyallerinden etkilenmez
▶ Dahili hoparlör
▶ Mikrofon: mikrofon aktif LED göstergeli, esnek gövdeli  

(38 veya 48 cm uzunluğunda)
▶ Dahili ses seviyesi kontrolü ile kulaklık soketi

▶ Kontrol Ünitesi başına 80 adede kadar Kongre Cihazı olmak üzere, tüm 
sistem elemanlarına güç sağlar

▶ Ön panel kapasitif düğmeleri üzerinden mikrofon çalışma modunun ve 
hoparlör ses seviyesinin sezgisel kontrolü

▶ Dahili web tarayıcısı ve tablet üzerinden gelişmiş yapılandırma ve kontrol
▶ Otomatik HD kamera kontrolü için dahili destek
▶ Sekiz saate kadar dahili kayıt
▶ USB üzerinden 128 GB’a kadar (4.000 saatin üzerinde) harici kayıt
▶ Dahili Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) özelliği
▶ Dört ayrı mikrofon çıkışı ile mahkeme salonlarında kullanım için optimize 

edilmiştir
▶ Toplantıyı izlemek için dahili hoparlör ve kulaklık soketi
▶ Maliyeti azaltmak ve uzun kullanım ömrü için enerji tasarrufu modu 
▶ Masaüstü ve rafa monte ederek kullanım için
▶ Kontrol Ünitesi kayıt ve DAFS özellikleri olmayan basit sürümüyle de 

kullanılabilir
▶ API, sistemin uzaktan kumandası için özel olarak geliştirilmiş 

uygulamaların yapılmasına olanak sağlar

▶ Tek bir genişletme birimi 85 konferans cihazına güç sağlayabilir
▶ CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemine maksimum 245 konferans cihazı 

bağlanabilir

▶ Her çanta Kontrol Ünitesi, altı Kongre Cihazı, kablolar ve güç kaynağı için 
taşıma ve depolama olanağı sağlar

▶ Uzatma kabloları, kurulum kabloları, raf montaj braketleri, kablo 
kelepçeleri, kablo kilitleri, el mikrofonları

Genişletme birimi
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Bosch Güvenlik Sistemleri
Bosch ürün teklifleri hakkında  

daha fazla bilgi için  

www.boschsecurity.com adresini ziyaret edin 

veya emea.securitysystems@bosch.com 

adresine e-posta gönderin

© Bosch Güvenlik Sistemleri, 2016

Hollanda'da basılmıştır

Değişiklik yapma hakkı saklıdır

CO-EH-tr-01_F01U561014_03

Bir Kalite ve Yenilik Geleneği
125 yıldan uzun bir süredir, Bosch 
adı kalite ve güvenlik ile birlikte 
anılmaktadır. Bosch, en yüksek 
standartlarda hizmet ve destek ile 
yeni teknolojiler alanında çözümler 
sunan dünya çapında bir markadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri, 
devlet kuruluşlarından, halka açık 
mekanlara, işletmelere, okullara ve 
evlere kadar, dünyanın her yerindeki 
uygulamalarda her gün güvenilen, 
geniş güvenlik, iletişim ve ses 
çözümleri serisini gururla sunar.
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