Hệ Thống Hội Thảo Kỹ Thuật Số CCS 1000 D
Nhỏ gọn và đa năng

Thiết kế dạng cắm là chạy, dễ sử dụng và nâng
cao hiệu quả cuộc họp
▶

Âm thanh giọng nói chất lượng cao có được nhờ tích hợp tính năng Digital Acoustic Feedback Suppression

▶

Tích hợp ghi âm trên bộ nhớ trong và/hoặc thẻ nhớ USB

▶

Hỗ trợ cài trong cho kiểm soát camera HD tự động

▶

Cấu hình và điều khiển nâng cao qua trình duyệt web tích hợp

▶

Chế độ tiết kiệm năng lượng tự động tắt thiết bị sau 2 giờ không hoạt động

▶

Lên đến 245 Thiết Bị Thảo Luận

Giọng nói rõ tuyệt vời
Công nghệ xử lý âm thanh kỹ thuật số tiên tiến, cũng như hiệu suất

thể dùng máy tính xách tay hay máy tính bảng đang chạy trình duyệt

micrô và loa ưu việt sẽ bảo đảm tất cả những người tham gia đều

web. Với điều khiển trình duyệt web, chủ tọa có thể thấy tên đại

nghe rõ ràng từng từ phát biểu. Hệ thống tích hợp tính năng Digital

biểu, trạng thái bật/tắt micrô của họ và ai đang ở trong hàng đợi

Acoustic Feedback Suppression (DAFS), nghĩa là có thể đạt âm

“Yêu Cầu Phát Biểu”. Điều khiển trình duyệt web còn cho phép tối

lượng cao hơn mà không gây ra tiếng hú. Thêm vào đó, loa và

đa 10 micrô hoạt động cùng một lúc.

micrô được kích hoạt đồng thời để mang lại cảm giác họp trực diện
tự nhiên hơn. Kết quả? Độ rõ giọng nói tuyệt vời, cho phép tất cả
những người tham gia nghe rõ từng từ phát biểu, để họ có thể tập
trung vào chủ đề đang thảo luận.
Cài đặt dạng cắm vào là chạy
Cài đặt hệ thống rất nhanh và dễ dàng. Không cần đào tạo. Ngay
cả với chức năng điều khiển camera tự động, người dùng có thể
thiết đặt trong vòng vài phút mà không cần thêm phần mềm. Hệ
thống bao gồm cơ chế hỗ trợ cài trong cho điều khiển camera HD
tự động khi dùng Bosch HD Conference Dome, mang lại hình ảnh
người đang phát biểu thật rõ ràng, sắc nét. Thiết bị hoàn hảo cho
khu vực họp cố định có quy mô từ nhỏ đến lớn, cũng như cho
công ty cho thuê, có thể dùng trong môi trường di động hàng ngày
của họ.
Dễ sử dụng
Đặc điểm cực kỳ dễ sử dụng biến hệ thống thành giải pháp lý

Ghi hình tiện lợi

tưởng cho người lần đầu tiên sử dụng. Không cần người điều hành,

Hệ thống có thể ghi âm kỹ thuật số và phát lại tối đa 4.000 giờ thảo

không cần thêm trang thiết bị và không cần đào tạo. Kiểu hiển thị

luận bằng một thẻ USB 128GB. Hơn nữa, hệ thống có thể ghi đến

của Bộ Điều Khiển trực quan và dễ hiểu. Thiết Bị Hội Thảo cũng

tám giờ hội thảo trên bộ nhớ trong tích hợp, nên người dùng luôn

dễ sử dụng và chỉ có một nút. Thiết bị của chủ tọa có hai nút: “phát

tự tin ghi lại từng từ ngay cả khi ai đó quên mang thẻ USB.

biểu” và “ưu tiên”. Ngoài ra, với cơ chế chỉ báo ‘Có Thể Phát Biểu’
và hàng đợi ‘Yêu Cầu Phát Biểu’, người tham gia có thể tập trung

Lựa chọn tin cậy cao

vào nội dung phát biểu, mà ko phải liên tục nhấn nút.

Bosch nổi tiếng về phẩm chất tin cậy của hệ thống, bất kể quy mô
ứng dụng. Do vậy, Hệ Thống Hội Thảo Kỹ Thuật Số CCS 1000,

Điều khiển đơn giản và/hoặc nâng cao

với lựa chọn thành phần và nguyên vật liệu cao cấp, cùng các quy

Hệ thống thường được dùng làm hệ thống hội thảo đơn giản, dạng

trình bảo đảm chất lượng rộng rãi, sẽ bảo đảm rằng người dùng có

cắm vào là chạy. Trong các trường hợp này, chủ tọa có thể điều

được cuộc họp tự do, có hiệu quả cao, trong khi đại lý và công ty

khiển cuộc họp qua các nút trực quan trên bảng điều khiển phía

cho thuê hưởng lợi từ chi phí gọi lại thấp hơn và mức hài lòng của

trước của Bộ Điều Khiển. Để điều khiển nâng cao hơn, chủ tọa có

khách hàng cao hơn.

Bosch Security Systems
Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Bosch,
vui lòng truy cập www.boschsecurity.com
hoặc gửi email đến
emea.securitysystems@bosch.com

Với các tính năng nâng cao như “Có Thể
Phát Biểu”, tùy chọn ghi trong và ngoài,
cùng điều khiển trình duyệt web, chủ
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tọa có thể quản lý hiệu quả cuộc họp và

In tại Hà Lan

người tham gia có được hiệu quả tối ưu.
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