
Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άμεση τοποθέτηση 
και λειτουργία (plug-and-play), την ευχρηστία και 
τις ιδιαίτερα παραγωγικές συνεδριάσεις

▶  Εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας με ενσωματωμένη λειτουργία Digital Acoustic Feedback Suppression

▶  Ενσωματωμένη ψηφιακή εγγραφή σε εσωτερική μνήμη ή/και μονάδα μνήμης USB

▶  Ενσωματωμένη υποστήριξη για αυτ. έλεγχο κάμερας HD

▶  Προηγμένη διαμόρφωση και έλεγχος μέσω ενσωματωμένου προγράμματος περιήγησης στο web

▶  Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 2 ώρες αδράνειας

▶  Μέχρι 245 συνεδριακές συσκευές

Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα CCS 1000 D
Μικρό, αλλά ευέλικτο



Εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας
Η προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, καθώς και η 
κορυφαία απόδοση του μικροφώνου και του ηχείου εξασφαλίζουν 
ότι όσα λέγονται θα γίνονται αντιληπτά από όλους τους 
συμμετέχοντες. Το σύστημα χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τεχνολογία 
Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS), εξασφαλίζοντας 
υψηλότερες εντάσεις χωρίς να προκαλείται το φαινόμενο του 
“σφυρίγματος”. Επιπρόσθετα, το ηχείο και το μικρόφωνο 
ενεργοποιούνται ταυτόχρονα για να εξασφαλίσουν μια πιο φυσική 
αίσθηση συνεδρίασης πρόσωπο-με-πρόσωπο. Το αποτέλεσμα; 
Εξαιρετική αντιληπτότητα λόγου με όλα τα λεγόμενα να γίνονται 
σαφώς αντιληπτά από όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν 
να παραμένουν συγκεντρωμένοι στο θέμα της συζήτησης. 

Εγκατάσταση άμεσης τοποθέτησης (plug and play)
Η εγκατάσταση του συστήματος είναι εύκολη και γρήγορη. 
Δεν απαιτείται εκπαίδευση. Ακόμα και με αυτόματο έλεγχο 
της κάμερας, μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς 
να απαιτείται επιπλέον λογισμικό. Το σύστημα περιλαμβάνει 
ενσωματωμένη υποστήριξη για αυτόματο έλεγχο της κάμερας 
HD κατά τη χρήση συνεδριακών καμερών θόλου HD της Bosch, 
εξασφαλίζοντας ευκρινέστατες εικόνες των ενεργών ομιλητών. 
Είναι ιδανικό για μικρής έως μεγάλης κλίμακας σταθερούς 
συνεδριακούς χώρους, καθώς και για εταιρείες ενοικίασης, 
οι οποίες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τις καθημερινές 
κινητές εγκαταστάσεις τους.

Ευκολία στη χρήση
Η εξαιρετική ευχρηστία του συστήματος το καθιστά ιδανικό για 
αρχάριους χρήστες. Δεν απαιτείται χειριστής, επιπρόσθετος 
εξοπλισμός και ειδική εκπαίδευση. Η οθόνη της Μονάδας ελέγχου 
είναι διαισθητική και ανεξάρτητη από τη γλώσσα. Οι συνεδριακές 
συσκευές είναι επίσης εύχρηστες και διαθέτουν απλώς ένα 
κουμπί. Η συσκευή του προέδρου έχει δύο: “ομιλία” και 
“προτεραιότητα”. Επίσης, η ένδειξη “Possible-To-Speak” 
(δυνατότητα ομιλίας), για την οποία έχει γίνει αίτηση για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, καθώς και η ένδειξη αναμονής “Request-To-Speak” 
(αίτημα ομιλίας) επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εστιάζουν σε 
ό,τι λέγεται, χωρίς να απαιτείται να πατούν διαρκώς ένα κουμπί.

Απλός ή/και προηγμένος έλεγχος
Συνήθως, το σύστημα χρησιμοποιείται ως ένα απλό σύστημα 
συζήτησης με δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί να ελέγχει τη συνεδρίαση μέσω 
των διαισθητικών κουμπιών που υπάρχουν στην πρόσοψη της 
Μονάδας ελέγχου. Για πιο προηγμένο έλεγχο ο πρόεδρος μπορεί 

να χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή ή tablet με πρόγραμμα 
περιήγησης στο web. Χάρη στον έλεγχο του προγράμματος 
περιήγησης στο web, ο πρόεδρος μπορεί να βλέπει τα ονόματα 
των συνέδρων, την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
του μικροφώνου τους και τα ονόματα των συμμετεχόντων που 
βρίσκονται στην ένδειξη αναμονής “Request-To-Speak” (αίτημα 
ομιλίας). Ο έλεγχος του προγράμματος περιήγησης στο web 
επιτρέπει έως και σε 10 μικρόφωνα να είναι ενεργοποιημένα 
ταυτόχρονα.

 

Εύκολη εγγραφή
Το σύστημα μπορεί να εγγράψει ψηφιακά και να αναπαραγάγει 
έως και 4.000 ώρες συνεδρίασης με χρήση μίας μονάδας 
USB 128 GB. Επιπρόσθετα, μπορεί να εγγράψει έως οκτώ ώρες 
στην ενσωματωμένη εσωτερική μνήμη του, επιτρέποντας στους 
χρήστες να είναι απόλυτα σίγουροι ότι εγγράφουν ό,τι λέγεται 
σε περίπτωση που κάποιος ξεχάσει τη μονάδα USB.

Η εξαιρετικά αξιόπιστη επιλογή 
Η Bosch φημίζεται παγκοσμίως για την αξιοπιστία των συστημάτων 
της, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εφαρμογής. Επομένως, 
το ψηφιακό συνεδριακό σύστημα CCS 1000, με τις επιλογές 
κορυφαίων υλικών και εξαρτημάτων, σε συνδυασμό με τις 
διευρυμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διασφαλίζει 
ότι οι χρήστες θα απολαμβάνουν εξαιρετικά παραγωγικές 
συνεδριάσεις ελεύθερης ροής, ενώ οι μεταπωλητές και οι 
εταιρείες ενοικίασης επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος 
επιστροφής κλήσης και τη βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών. 
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Χάρη στις προηγμένες λειτουργίες, 
όπως η δυνατότητα “Possible-To-
Speak” (δυνατότητα ομιλίας), 
οι επιλογές εσωτερικής και 
εξωτερικής εγγραφής και ο έλεγχος 
του προγράμματος περιήγησης στο 
web, οι πρόεδροι απολαμβάνουν 
αποτελεσματική διαχείριση 
συνεδριάσεων και οι συμμετέχοντες 
βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα.


