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CCS 900 Ultro Discussiesysteem
Plug & play vergaderen
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Ontworpen met het oog op
vormgeving, akoestiek, en
functionele perfectie.
ff Innovatief en authentiek Europees ontwerp
ff Unieke gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator
ff Uitstekende spraakverstaanbaarheid met digitale onderdrukking van
akoestische terugkoppeling
ff Complete controle over de vergadering
ff Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren
ff Uitbreidbaar en daardoor klaar voor de toekomst
ff Mobiele of vaste installatie

Fraai vormgegeven, compact discussiesysteem

Compact, maar compleet

Als aanbieder van oplossingen van wereldklasse

Dit alles-in-één-systeem is voorzien van de nieuwe,

voor congressen en conferenties introduceert

gepatenteerde "Possible-To-Speak" functie, die

Bosch nu het compacte, maar geavanceerde

ervoor zorgt dat deelnemers aan een indicatie

CCS 900 Ultro Discussiesysteem. Het systeem is

zien wanneer ze de microfoon kunnen gebruiken.

ontworpen en ontwikkeld door Bosch-experts

Verder biedt het systeem vier gebruiksvriendelijke

in Europa en maakt het beheer van vergaderingen

bedieningsmodi, die het mogelijk maken de

uiterst eenvoudig. Het is ideaal voor kleine tot

aandacht meer op de bespreking zelf te richten,

middelgrote vergaderruimten, zoals

en digitale onderdrukking van akoestische

gemeenteraadszalen, lokale congrescentra en

terugkoppeling om rondzingen te voorkomen.

rechtszalen. Het nieuwe design past in ieder

Dankzij de intuïtieve bedieningselementen en

interieur, van nieuwe ultramoderne gebouwen

flexibele installatie is de authentieke CCS 900

tot monumentale panden. Het systeem heeft

Ultro de beste keuze voor uiteenlopende

verbeterde akoestische karakteristieken en zorgt

vergaderruimten.

voor een uitstekende spraakverstaanbaarheid.

De CCS 900 Ultro is een uitstekende
basisinstallatie voor kleine tot middelgrote
vergaderruimten en congrescentra.
Door de vele integratiemogelijkheden,
waaronder videoconferenties en
taaldistributie, is de CCS 900 Ultro uiterst
ﬂ exibel.
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Discussieposten

Besturingseenheid

Exclusief ontwerp en uitstekende prestaties

Compact discussiebeheer

De CCS 900 Ultro Discussieposten passen in ieder

De CCS 900 Ultro besturingseenheid is het hart van het

interieur en zijn ontworpen met het oog op ergonomie

discussiesysteem waarmee u uw vergaderingen in vier

en uitstekende geluidskwaliteit. De posten zijn leverbaar

gebruiksvriendelijke bedieningsmodi op intuïtieve wijze

als voorzitterspost en als deelnemerspost. Beide

kunt aansturen. Deze besturingseenheid levert

uitvoeringen hebben een ingebouwde luidspreker

voedingsspanning aan maximaal 50 deelnemers- en

en volumeregeling, twee hoofdtelefoonaansluitingen en

voorzittersposten en kan tot 150 discussieposten

mogelijkheden voor microfoons met korte of lange

aansturen. Het is tevens mogelijk om randapparatuur

flexibele steel.

aan te sluiten. Zo kunnen normale audio-aansluitingen
worden gebruikt om een Public Address-systeem toe te
voegen of speciale aansluitingen om een
telefooninterface te integreren voor teleconferenties van

Geluidsdrukniveau

Limiet akoestische
terugkoppeling Ultro
Limiet akoestische
terugkoppeling normaal
Unity-versterking

Systeemversterking

Gebruik van originele,
ingebouwde Bosch Digital
Acoustic Feedback Suppressor
zorgt voor een nog betere
spraakverstaanbaarheid

hoge kwaliteit.
De microfoons zijn speciaal
ontwikkeld door Bosch en staan
garant voor een uitstekende
spraakverstaanbaarheid.

De elegante, stabiele behuizing met
ingebouwde luidspreker zorgt voor een
uitstekende geluidskwaliteit.

De gepatenteerde "PossibleTo-Speak" indicator

Dankzij de grote ergonomische
aanraaktoetsen is de bediening van de
discussieposten uiterst eenvoudig. De
voorzitterspost heeft een prioriteitsknop
met een attentietoon.

De originele, door Bosch ontwikkelde
"Possible-To-Speak" indicator laat door
middel van een tweekleurige led aan de
deelnemer zien wanneer hij de microfoon
kan gebruiken om te spreken.

Twee hoofdtelefoonaansluitingen met
ingebouwde volumeregelingl

Intuïtieve modusschakelaar voor
microfoon waarmee het CCS 900 Ultro
Discussiesysteem eenvoudig zonder
tussenkomst van een beheerder
kan worden gebruikt. Er kunnen
tot vier microfoons tegelijk worden
geactiveerd.
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De ideale discussieoplossing...
Uitstekende spraakverstaanbaarheid en
deelnemerbeheer
In kleine tot middelgrote conferentieruimten,

1
2
3
4
5

5

zoals gemeenteraadszalen en rechtszalen, kunnen
er allerlei discussies worden gevoerd, maar voor
alle is uitstekende spraakverstaanbaarheid
onmisbaar. CCS 900 Ultro is een flexibele

6

4

oplossing voor dit type conferentieruimtes
waardoor zonder hulp van een operator
probleemloos vergaderingen kunnen worden

6

gehouden. De voorzitter kan de discussie leiden

5

en aan individuele deelnemers het woord geven of

3

meerdere deelnemers gelijktijdig via de microfoon
laten spreken. De deelnemers
worden hierbij geholpen door een LED-lampje dat
aangeeft wie wanneer kan spreken.
Het doorlusbekabelingsysteem heeft een
intuïtieve interface die eenvoudig en snel
kan worden geïnstalleerd. Het systeem is zeer
compatibel met externe apparatuur, zoals
handmicrofoons en een Public-Address-systeem
voor het publiek om de discussie te kunnen
volgen.

Met de CCS 900 Ultro kan de voorzitter
de vergadering leiden. De voorzitterspost heeft
een prioriteitsknop met een attentietoon
waarmee microfoons van deelnemers kunnen
worden gedempt. Ook kunnen extra microfoons
en andere apparatuur worden toegevoegd.
Handige kabelklemmen voor extra veilige
doorlusverbindingen.

3

2
1

Besturingseenheid
Voorzitterspost
Deelnemersposten
Plena Mengversterker 120W
XLA 3200 Line Array
Luidsprekers 60 W (x2)
Microfoon
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...met uitbreidingsmogelijkheid.
Uitstekende keuze voor dynamische
bedrijfsomgevingen

9

Het CCS 900 Ultro discussiesysteem vormt een
uitstekende basisinstallatie voor middelgrote

6

5

conferentieruimten zoals internationale

1
2
3
4
5
6

11
9

vergaderruimten en congrescentra. Het is
digitaal infrarood talendistributiesysteem. Omdat

8

1

4

eenvoudig te integreren met het Bosch Integrus

7

de taalkeuze plaatsvindt via de draadloze Integrus

10

ontvanger zelf, kunnen deelnemers en publiek zelf

12

11

7

een simultaanvertaling kiezen, verzorgd door

3

tolken die gebruikmaken van tolkendesks van
Bosch.

10
6

3
2

3

Er zijn allerlei integratiemogelijkheden, waaronder

10

een Bosch handmicrofoon om te spreken of
presentaties te geven. Met een interface voor
tele- en videoconferenties kunnen twee ver van
elkaar verwijderde locaties met elkaar worden
verbonden.

10
6

Het CCS 900 Ultro Discussiesysteem is
compatibel met uiteenlopende randapparatuur,
zoals een tolkensysteem, taaldistributie,
een Public Address-systeem en een
telefooninterface voor tele- en videoconferenties.

6

Besturingseenheid
Voorzitterspost
Deelnemersposten
Videoconferentie-interface
Plena Mengversterker 120W
XLA 3200 Line Array
Luidsprekers 60 W (x2)
7 Zeskanaals analoge
tolkendesk
8 Integrus zender
9 Integrus stralers
10 Integrus ontvangers
11 Draadloze microfoon
en ontvanger
12 Camerasysteem
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Eigen ontwikkelingen van Bosch

Een complete discussieoplossing
Het kostenbesparende CCS 900 Ultro Discussiesysteem kan eenvoudig worden uitgebreid om te
voldoen aan de eisen van een groter, complexer conferentiecentrum.

Unieke ontwikkeling

Uitgebreide tests voor gegarandeerde kwaliteit

De CCS 900 Ultro is ontworpen in Europa en is

Bosch is eigenaar van een van de grootste

een toonbeeld van de jarenlange ervaring van

akoestische test- en meetcomplexen in Europa en

Bosch in het ontwikkelen van geavanceerde

gebruikt dit om microfoons en luidsprekers

conferentieapparatuur. Het uitgangspunt

nauwkeurig te meten. Door de producten

van Bosch is producten maken die superieur zijn

uitgebreid te testen (volledig conform

wat betreft technologie, design en

internationale industrienormen), kan de hoge

gebruiksgemak. In elke fase van het

kwaliteit van ieder product van Bosch worden

ontwerpproces wordt aandacht besteed aan ieder

gegarandeerd.

Deelnemerspost

ff Hiermee kunnen deelnemers spreken en luisteren tijdens
de vergadering
ff Gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator
ff Met de luidspreker/hoofdtelefoon kan de vergadering
worden gevolgd
ff Microfoon met flexibele steel (lange steel naar keuze)
ff Twee hoofdtelefoonaansluitingen met ingebouwde
volumeregeling

Voorzitterspost

ff Beschikt over alle functies van de deelnemerspost
(met uitzondering van "Possible-To-Speak" indicator)
ff Met de prioriteitsfunctie worden alle deelnemersmicrofoons
gedempt
ff Attentietoon voor voorzitterspost (prioriteitsfunctie voor
voorzitter)

Besturingseenheid

ff Inclusief digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling
ff Met de luidspreker/hoofdtelefoon kan de vergadering worden
gevolgd
ff Kan worden aangesloten op externe apparatuur
ff Bestuurt tot 150 posten
ff Twee verschillende besturingseenheden leverbaar

Robuuste koffers

ff Voor vervoer en opslag van maximaal tien deelnemers-/
voorzittersposten
ff Voor vervoer en opslag van besturingseenheid en tot zes
deelnemers-/voorzittersposten (met normale steel) plus
verlengkabels

Accessoires

ff Verlengkabels, installatiekabels, rekmontagesteunen,
kabelklemmen, kabelsloten, handmicrofoons

detail, om de kwaliteit en duurzaamheid te
waarborgen die kenmerkend is voor Bosch:
- Ergonomie en vormgeving van het
productontwerp
- Prestaties bij het ontwerp van de akoestiek
- Flexibiliteit en nieuwe functies bij het
systeemontwerp

Beproefde innovaties
De conferentiesystemen van Bosch worden
gekenmerkt door talrijke opvallende functies,
zoals de gepatenteerde "Possible-To-Speak"
indicator of de digitale onderdrukking van
akoestische terugkoppeling, die al jaren in
conferentie- en Public Address-systemen
van Bosch wordt toegepast.

