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u Możliwość przechowywania 10 pulpitów
uczestników wraz z kablami

u Elegancka, a przy tym mocna konstrukcja

u Specjalnie uformowane wnętrze przystosowane do
bezpiecznego przechowywania modułów
systemowych

u Łatwy transport i przechowywanie

u Dwa niezależne zamki dla zwiększenia
bezpieczeństwa

Walizka CCS‑SC10 CCS na 10 pulpitów uczestników
znajduje zastosowanie tam, gdzie pulpity uczestników
CCS 900 Ultro nie są instalowane na stałe i konieczne
jest ich bezproblemowe przenoszenie. Jest często
użytkowana w ratuszach, hotelach, centrach
biznesowych, biurach zarządów lokalnych lub w
mniejszych salach dużych obiektów konferencyjnych.

Podstawowe funkcje

Pojemność
Walizka CCS SC10 jest przeznaczona do
przechowywania dziesięciu pulpitów uczestników ze
standardowymi (krótkimi) mikrofonami. Możliwe jest
także umieszczanie dowolnej kombinacji pulpitów
uczestnika lub przewodniczącego.

Specjalnie wyprofilowane wnętrze
Wnętrze walizki posiada wyprofilowane piankowe
wypełnienie dostosowane do kształtu pulpitów.
Stanowi to doskonałe zabezpieczenie urządzeń oraz
ułatwia ich pakowanie i rozpakowywanie.

Łatwy transport i przechowywanie
Walizka charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem, a
ponadto jest nadzwyczaj trwała i praktyczna. Dla
ułatwienia transportu walizkę wyposażono w uchwyty
na górze i z boku, a pod spodem – dwa kółka. W celu
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w walizce
zamontowano dwa niezależne zamki.

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 560 x 795 x 235 mm 

Ciężar (pusta walizka) 6 kg

Materiał (korpus) Tworzywo ABS o grubości 3 mm

Materiał (obrzeże) Aluminium

Kolor (korpus) Czarny (RAL9004)

Kolor (obrzeże) Srebrny



Zamówienia - informacje

CCS‑SC10 Walizka na 10 pulpitów uczestników
Walizka systemu CCS 900 do transportu i
przechowywania 10 pulpitów uczestnika lub
przewodniczącego.
Numer zamówienia CCS-SC10
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