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u Được thiết kế với hiệu suất chức năng, âm thanh và
thẩm mỹ cao

u Đèn chỉ báo “Có thể phát biểu” độc đáo, đang chờ
cấp bằng phát minh sáng chế

u Giải pháp ghi âm tầm cỡ thế giới cho các hội nghị và
hội thảo

u Sử dụng dễ dàng và thuận tiện

u Khả năng mở rộng đảm bảo cho tương lai

Hệ thống Thảo luận CCS 900 Ultro của Bosch mang đến
sự ngăn nắp và thuận tiện cho các cuộc họp và hội nghị
cỡ vừa và nhỏ. Hệ thống đa năng và kinh tế này lắp đặt
đơn giản và sử dụng cực kỳ dễ dàng. Hệ thống có tất cả
các phương tiện cần thiết để có được sự kiểm soát hoàn
toàn đối với các cuộc họp và thảo luận mà không cần
nhân viên vận hành.

Thông tin Đặt hàng

Thiết bị điều khiển CCS‑CU
Thiết bị điều khiển CCS 900, cấp nguồn cho tất cả các
thiết bị dành cho đại biểu và chủ tọa trong hệ thống,
cũng như micrô của thiết bị, cung cấp kết nối cho đầu
vào và đầu ra âm thanh.
Số đặt hàng CCS-CU

Thiết bị điều khiển CCS‑CUD với DAFS
Thiết bị điều khiển CCS 900 với phương tiện DAFS (Triệt
phản hồi âm thanh kỹ thuật số), cấp nguồn cho tất cả
các thiết bị dành cho đại biểu và chủ tọa trong hệ thống,
cũng như micrô của thiết bị, cung cấp kết nối cho đầu
vào và đầu ra âm thanh.
Số đặt hàng CCS-CUD

Thiết bị Điều khiển CCS-CU-JP (JP)
Thiết bị điều khiển CCS 900, cấp nguồn cho tất cả các
thiết bị dành cho đại biểu và chủ tọa trong hệ thống,
cũng như micrô của thiết bị, cung cấp kết nối cho đầu
vào và đầu ra âm thanh. Phiên bản của Nhật Bản.
Số đặt hàng CCS-CU-JP

Thiết bị điều khiển CCS-CUD-JP với DAFS (JP)
Thiết bị điều khiển CCS 900 với phương tiện DAFS (Triệt
phản hồi âm thanh kỹ thuật số), cấp nguồn cho tất cả
các thiết bị trong hệ thống, cũng như micrô của thiết bị,
cung cấp kết nối cho đầu vào và đầu ra âm thanh. Phiên
bản của Nhật Bản.
Số đặt hàng CCS-CUD-JP

Thiết bị Điều khiển CCS‑CU‑US (US)
Thiết bị điều khiển CCS 900, cấp nguồn cho tất cả các
thiết bị dành cho đại biểu và chủ tọa trong hệ thống,
cũng như micrô của thiết bị, cung cấp kết nối cho đầu
vào và đầu ra âm thanh. Phiên bản US.
Số đặt hàng CCS-CU-US



Thiết bị Điều khiển CCS‑CUD‑US với DAFS (US)
Thiết bị điều khiển CCS 900 với phương tiện DAFS (Triệt
phản hồi âm thanh kỹ thuật số), cấp nguồn cho tất cả
các thiết bị trong hệ thống, cũng như micrô của thiết bị,
cung cấp kết nối cho đầu vào và đầu ra âm thanh. Phiên
bản US.
Số đặt hàng CCS-CUD-US
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