
Designat för plug-and-play, användarvänlighet 
och mycket produktiva möten

▶  Extremt tydligt tal med tekniken Digital Acoustic Feedback Suppression (digital rundgångsdämpning)

▶  Inbyggd ljudinspelning i det interna minnet och/eller på USB-minnen

▶  Inbyggt stöd för automatisk HD-kamerakontroll

▶  Avancerad konfiguration och kontroll via en inbyggd webbläsare

▶  Energisparläge för automatisk avstängning efter två timmars inaktivitet

▶  Upp till 245 diskussionsenheter

Det digitala konferenssystemet CCS 1000 D
Kompakt och mångsidigt



Extremt tydligt tal
Avancerad digital ljudbehandling liksom förstklassiga 
mikrofon- och högtalarprestanda garanterar att samtliga 
deltagare förstår varje ord som sägs. Systemet utnyttjar 
den inbyggda DAFS-tekniken (Digital Acoustic Feedback 
Suppression), vilket innebär att volymen går att skruva 
upp utan att det börjar tjuta i högtalaren. Dessutom 
aktiveras högtalaren och mikrofonen samtidigt för att 
mötet ska kännas mer naturligt. Vad blir resultatet av 
det? Extremt tydligt tal. Alla deltagare förstår vartenda 
ord som sägs och kan fokusera på ämnet för dagen. 

Plug-and-play-installation
Systemet går snabbt och lätt att installera. Ingen 
utbildning krävs. Även utan automatisk kamerakontroll går 
det att ställa in på ett par minuter, utan någon ytterligare 
programvara. Systemet har inbyggt stöd för automatisk 
HD-kamerakontroll om Bosch HD Conference Domes 
används, och det ger skarpa och tydliga bilder av dem 
som talar. Det är perfekt på små till stora möten på 
bestämda platser samt för uthyrningsföretag som 
kan använda det för sina dagliga mobila arrangemang.

Lätt att använda
Eftersom systemet är så lättanvänt passar det perfekt för 
nybörjare. Ingen operatör, ingen annan utrustning och 
ingen utbildning krävs. Kontrollenhetens skärm är intuitiv 
och språkoberoende. Diskussionsenheterna är också lätta 
att använda och har bara en knapp. Ordförandens enhet 
har två: en för att prata och en för prioritering. Indikatorn 
som visar att det är fritt fram att prata och kön med dem 
som har begärt ordet, båda patentsökta, innebär 
dessutom att deltagarna kan fokusera på vad som sägs 
utan att behöva trycka på en knapp upprepade gånger.

Enkel och/eller avancerad kontroll
Vanligtvis används systemet som ett enkelt 
diskussionssystem med plug-and-play-funktion. I dessa 
fall kan ordföranden kontrollera mötet med hjälp av de 
intuitiva knapparna på kontrollenhetens frontpanel. 

En bärbar dator eller surfplatta med en webbläsare ger 
ordföranden mer avancerad kontroll. I webbläsaren 
kan ordföranden se namnen på delegaterna, om deras 
mikrofoner är av eller på och vilka som har bett att få 
prata och befinner sig i kön. Genom webbläsaren går 
det även att se till att tio mikrofoner kan vara aktiva 
samtidigt. 

Smidig inspelning
Systemet kan spela in digitalt och spela upp maximalt 
4 000 timmars samtal med bara ett USB-minne på 
128 GB. Dessutom kan det spela in upp till åtta timmar 
i det interna minnet, så användarna kan alltid vara 
säkra på att allting spelas in, även om man glömmer 
USB-minnet.

Det mycket tillförlitliga valet 
Bosch är berömt över hela världen för sina systems 
tillförlitlighet, oavsett mötesrummets storlek. Därför 
garanterar diskussionssystemet CCS 1000 – med sina 
förstklassiga material och val av komponenter samt den 
grundliga kvalitetssäkringen – att användarna kan hålla 
fria och mycket produktiva möten, medan återförsäljare 
och hyrföretag har glädje av lägre återkallningskostnader 
och nöjdare kunder. 
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Ordföranden kan hantera mötet 
effektivt och deltagarna bli 
optimalt produktiva tack vare 
avancerade funktioner som 
att det är fritt fram att tala, 
möjlighet att spela in internt 
och externt samt kontroll 
genom webbläsaren.


