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u Geschikt voor een besturingseenheid en/of 6
deelnemerposten en kabels

u Fraaie en toch robuuste constructie

u Binnenzijde speciaal gevormd om de
systeemeenheden stevig op hun plaats te houden

u Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen

u Twee aparte sloten voor extra veiligheid

De CCS‑SC6 koffer wordt gebruikt als de CCS 900
Ultro deelnemerposten niet op één vaste locatie
worden gebruikt en dus makkelijk verplaatsbaar
moeten zijn. Dit geldt vaak voor gemeentehuizen,
hotels, congrescentra, kleine overheidsgebouwen of
kleine zalen in grote conferentiecentra.

Basisfuncties

Capaciteit
De CCS-SC6 is geschikt voor één CU en maximaal zes
deelnemerposten met standaard of lange microfoons.
Daarnaast is er opbergruimte voor enkele
verlengkabels of andere accessoires.

Speciaal gevormd schuim aan de binnenkant
Aan de binnenkant van de koffer bevindt zich speciaal
gevormd schuim om de posten in op te bergen. Dit
biedt goede bescherming en maakt het in- en
uitpakken makkelijker.

Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen
De koffer ziet er niet alleen fraai uit, maar is ook zeer
duurzaam en praktisch. De koffer is voorzien van
handgrepen de bovenkant en aan de zijkant en heeft

twee wielen aan de onderkant om het transport
makkelijker te maken. Er zijn twee aparte sloten voor
extra veiligheid.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) 560 x 795 x 235 mm 

Gewicht (leeg) 6 kg

Materiaal (behuizing) ABS met een dikte van 3 mm

Materiaal (rand) aluminium

Kleur (behuizing) zwart (RAL9004)

Kleur (rand) zilver



Bestelinformatie

CCS‑SC6 Koffer voor besturingseenheid en 6 Deelne-
merposten
CCS 900 koffer voor transport en opslag van de
besturingseenheid, 6 deelnemers- of
voorzittersposten, kabels en/of andere accessoires.
Opdrachtnummer CCS-SC6
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