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Hướng dẫn sử dụng micro Bosch CCSD-DL-EU 
Bosch CCSD-DL-EU cho hệ thống CCS1000D 

 

Micro hội thảo cần dài BOSCH CCSD-DL-EU sử dụng kết hợp thiết bị điều khiển của hệ thống hội thảo 

kỹ thuật số CCS 1000. Người tham gia hội nghị có thể tham gia vào cuộc thảo luận bằng cách nói vào 

trong micro và lắng nghe diễn biến cuộc thảo luận qua loa tích hợp hoặc tai nghe (tùy chọn). 

 

https://tca.vn/hop-dai-bieu-chu-toa-can-dai-bosch-ccsd-dl-eu/
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▶ Trên micro có phím bấm để kích hoạt và hủy kích hoạt micro 

▶ Đèn LED được trang bị phía trên nút bấm và xung quanh đầu micro thể hiện trạng thái hoạt 

động. 

▶ Ở bên cạnh của micro có con lăn điều chỉnh âm lượng tai nghe micro. 

2. Hướng dẫn đấu nối hệ thống hội thảo Bosch CCS1000D 

Hiện nay, những cấu hình âm thanh hội nghị hội thảo cài đặt dễ dàng “CẮM là CHẠY” như Bosch 

CCS1000D luôn được ưu tiên sử dụng hơn. Dưới đây là sơ đồ đấu nối các thiết bị trong hệ thống, là giải 

pháp lý tưởng cho không gian phòng họp vừa và nhỏ tại các cơ sở công ty, nhà máy. 

 

1. Thiết bị điều khiển trung tâm. 

2. Micro đại biểu Bosch CCSD-DL-EU 

3. Micro chủ tịch Bosch CCSD-DL-EU 

4. Dây cáp nối micro 

5. Cáp Ethernet: kết nối máy tính xách tay hoặc PC, camera IP, và các thiết bị khác. 

6. PC / Laptop: có thể được sử dụng tạm thời để nâng cấp hệ thống hoặc để quản lý các cuộc thảo 

luận, chuẩn bị thảo luận và cấu hình hệ thống 

7. Chuyển mạch Ethernet: định tuyến dữ liệu hệ thống qua Ethernet. 
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8. Màn hình hiển thị: có thể được sử dụng để hiển thị người tham gia nói. 

9. Điểm truy cập / bộ định tuyến không dây: được sử dụng kết hợp với thiết bị máy tính bảng. 

10. Thiết bị máy tính bảng: có thể được sử dụng để quản lý các cuộc thảo luận, chuẩn bị thảo luận 

và định cấu hình hệ thống. 

11. Camera hội nghị HD: ghi lại hình ảnh của một người tham gia nói. 

12. Cáp đồng trục: vận chuyển tín hiệu video giữa máy ảnh và HD-SDI (13). 

13. HD-SDI 

 

 

Âm thanh Bosch | Âm thanh công cộng PA | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | Âm thanh 

thông báo | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch 

https://tca.vn/bosch/
https://tca.vn/am-thanh-cong-cong-pa/
https://tca.vn/am-thanh-hoi-thao/
https://tca.vn/he-thong-hoi-thao-bosch/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/he-thong-am-thanh-thong-bao-bosch/

