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u Pojme řídicí jednotku anebo 6 přispěvatelských
jednotek a kabely

u Atraktivní, a přesto robustní konstrukce

u Speciálně vylisovaný vnitřek pro bezpečné uložení
jednotek systému

u Snadná přeprava a skladování

u Dva samostatné zámky pro mimořádné zabezpečení

Kufřík CCS‑SC6 se používá v případě, že
přispěvatelské jednotky systému CCS 900 Ultro
nebudou používány na jednom stálém místě, a proto
musí být snadno přepravitelné. K tomu často dochází
na radnicích, v hotelích, obchodních centrech, úřadech
místní správy nebo menších zasedacích síních větších
kongresových center.

Funkce

Kapacita
Do kufříku CCS‑SC6 lze umístit jednu řídicí jednotku
a až šest přispěvatelských jednotek opatřených
mikrofony se standardními (krátkými) rameny.
Poskytuje také kapacitu pro uložení několika
prodlužovacích kabelů nebo dalšího příslušenství.

Speciálně tvarovaný vnitřek
Vnitřek kufříku obsahuje tvarovanou molitanovou výplň
pro uložení jednotek. Ta poskytuje dostatečnou
ochranu a usnadňuje balení a vybalení.

Snadná přeprava a skladování
Kufřík je atraktivní, ale také mimořádně odolný
a praktický. Pro zajištění snadné přepravy je opatřen
madly na horní a boční straně a dvěma kolečky na
spodní straně. K dispozici jsou dva samostatné zámky
poskytující mimořádné zabezpečení.

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 560 × 795 × 235 mm 

Hmotnost (prázdný kufřík) 6 kg

Materiál (tělo) ABS, tloušťka 3 mm

Materiál (lem) Hliník

Barva (tělo) Černá (RAL9004)

Barva (lem) Stříbrná



Informace o objednání

CCS‑SC6 Kufřík pro řídicí jednotku a 6 jednotek delegá-
tů
Kufřík CCS 900 pro přepravu nebo skladování řídicí
jednotky, 6 delegátských jednotek nebo jednotek
předsedajícího, kabeláže a dalšího příslušenství.
Číslo objednávky CCS-SC6
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