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u Διαθέτει όλες τις λειτουργίες των μονάδων συνέδρου
CCS‑Dx CCS (με την εξαίρεση της ένδειξης/LED
Possible‑To‑Speak)

u Κουμπί προτεραιότητας για μικρόφωνο προέδρου

u Προσωρινή ή μόνιμη σίγαση των μικροφώνων
συνέδρων

u Προαιρετική μελωδία που προηγείται των
ανακοινώσεων του προέδρου

u Μοντέρνος, διακριτικός σχεδιασμός που ταιριάζει με
τις μονάδες συνέδρου CCS‑Dx CCS

Οι μονάδες προέδρου CCS‑CMx CCS είναι
εξοπλισμένες με βελτιωμένη λειτουργικότητα που
επιτρέπει στο χρήστη να αναλάβει το ρόλο του
προέδρου σε ένα συνέδριο ή συμβούλιο.

Περιγραφή λειτουργ.

Κουμπί προτεραιότητας για μικρόφωνο προέδρου
Επιπρόσθετα στο κουμπί ‘ενεργοποίησης μικροφώνου’,
οι μονάδες προέδρου διαθέτουν ένα κουμπί
‘προτεραιότητας προέδρου’. Όταν πατηθεί, το κουμπί
προτεραιότητας ενεργοποιεί την προσωρινή ή μόνιμη
σίγαση όλων των μικροφώνων συνέδρων που είναι
ενεργά τη δεδομένη στιγμή.

Προσωρινή ή μόνιμη σίγαση των μικροφώνων
συνέδρων
Το κουμπί ‘προτεραιότητας προέδρου’ μπορεί να
ρυθμιστεί ώστε να θέτει μόνιμα ή προσωρινά τα
μικρόφωνα των συνέδρων σε λειτουργία σίγασης. Στην
προσωρινή ρύθμιση, τα μικρόφωνα συνέδρων τίθενται
σε λειτουργία σίγασης μόνο εφόσον ο πρόεδρος έχει
πατήσει το κουμπί προτεραιότητας. Στη μόνιμη ρύθμιση,
οι σύνεδροι πρέπει να επανενεργοποιήσουν το
μικρόφωνό τους μετά από μια αναγγελία
‘προτεραιότητας προέδρου’ πατώντας το κουμπί
‘ενεργοποίησης μικροφώνου’ στην αντίστοιχη μονάδα

συνέδρου. Η ενεργοποίηση της επιλογής μόνιμης
σίγασης εκτελείται με τη ρύθμιση ενός εσωτερικού
διακόπτη, που μπορεί να προσπελαστεί αφαιρώντας ένα
μικρό πλαστικό κάλυμμα στη βάση της μονάδας
προέδρου.

Προαιρετική μελωδία που προηγείται των
ανακοινώσεων του προέδρου
Είναι δυνατή η επιλογή μιας προαιρετικής μελωδίας πριν
από τις κλήσεις προτεραιότητας προέδρου.
Ενεργοποιήστε την προαιρετική μελωδία ρυθμίζοντας
έναν εσωτερικό διακόπτη, που μπορεί να προσπελαστεί
αφαιρώντας ένα μικρό πλαστικό κάλυμμα στη βάση της
μονάδας προέδρου.

Στελέχη μικροφώνου τυπικού ή εκτεταμένου μήκους
Οι μονάδες προέδρου διατίθενται με στελέχη
μικροφώνου τυπικού 313 mm (12,3 in) ή εκτεταμένου
488 mm (19,2 in) μήκους.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικρόφωνου
• Κουμπί προτεραιότητας προέδρου
• Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης για τη ρύθμιση της

έντασης των ακουστικών
• Ηχείο, αυτόματα σιγαζόμενο κατά την ενεργοποίηση

του μικροφώνου ή/και κατά τη σύνδεση των
ακουστικών



• Εσωτερικός διακόπτης για την επιλογή της μελωδίας
αναγγελίας προέδρου

• Εσωτερικός διακόπτης για την προσωρινή ή μόνιμη
σίγαση των μικροφώνων συνέδρων όταν πατηθεί το
κουμπί προτεραιότητας προέδρου

• Το μικρόφωνο διαθέτει μια ένδειξη ενεργοποίησης
μικροφώνου (κόκκινο LED)

• Ένδειξη φωτεινού δακτυλίου στο στέλεχος του
μικροφώνου, φωτίζεται με κόκκινο χρώμα όταν το
μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο

• Δεν απαιτείται λειτουργία και ένδειξη
Possible‑To‑Speak διότι η μονάδα προέδρου μπορεί
κάθε στιγμή να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομιλούντων συνέδρων.

Διασυνδέσεις
• 1 x καλώδιο 2 m (78,7 in) που τερματίζεται με ένα

χυτευτό 7-πολικό κυκλικό αρσενικό σύνδεσμο, για
διασύνδεση βρόχου διέλευσης στη μονάδα συνέδρου ή
στη μονάδα ελέγχου

• 1 x 7-πολικός κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος για
διασύνδεση βρόχου διέλευσης στις μονάδες συνέδρου

• 2 x υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm
(0,14 in)

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μονάδας
χωρίς μικρόφωνο (Υ x Π x
Β)

71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 in)

Ύψος με μικρόφωνο σε
οριζόντια θέση

134 mm (5,3 in)

Μήκος μικροφώνου από
την επιφάνεια
τοποθέτησης

CSS‑CMS CCS‑CML

313 mm (12,3 in) 488 mm (19,2 in)

Βάρος Περίπου 1 kg (2,2 lb)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια (φορητό ή σταθερό)

Υλικό (επάνω μέρος) πολυμερές

Υλικό (βάση) βαμμένο μέταλλο

Χρώμα βάσης ανθρακί (PH10736)

Χρώμα (επάνω μέρος) ανθρακί (PH10736)

Πληροφορίες παραγγελίας

CCS‑CMS CCS Κοντό μικρόφωνο μονάδας προέδρου
CCS 900 Μονάδα προέδρου με κοντό μικρόφωνο,
μήκος στελέχους μικροφώνου 313 mm (12,3 in).
Αρ. παραγγελίας CCS-CMS

CCS‑CML CCS Μακρύ μικρόφωνο μονάδας προέδρου
CCS 900 Μονάδα προέδρου με μακρύ μικρόφωνο,
μήκος στελέχους μικροφώνου 488 mm (19,2 in).
Αρ. παραγγελίας CCS-CML

Αξεσουάρ υλικού

DCN‑DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)
Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25
τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας DCN-DISCLM
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