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u Tem capacidade para guardar uma Unidade de
controlo, seis Dispositivos de debate e acessórios

u Construção atraente, mas robusta

u O interior tem uma forma especial para fixar as
unidades do sistema

u Fácil de transportar e guardar devido às suas rodas
e pegas

u Duas fechaduras separadas para máxima segurança

A CCSD-TC Mala de transporte é utilizada em locais
em que a Unidade de controlo CCS 1000 D e os
Dispositivos de debate (CCSD-DS) não serão
utilizados num único local fixo, devendo, por isso, ser
facilmente transportáveis. Isto sucede frequentemente
em câmaras municipais, hotéis, centros de negócios,
instalações governamentais locais ou salas mais
pequenas nos principais centros de conferências.

Funções

Capacidade
A Mala de transporte pode acomodar uma Unidade de
controlo (UC) e até seis Dispositivos de debate
(CCSD-DS) com microfones padrão (curtos). Também
dispõe de espaço de armazenamento para o adaptador
da fonte de alimentação da UC e outros acessórios.

Interior com forma especial
O interior da Mala de transporte tem um
acondicionamento moldado de espuma para acomodar
a UC (incluindo o adaptador da fonte de alimentação)
e os Dispositivos de debate (CCSD-DS). Isto
proporciona uma vasta proteção e simplifica o
embalamento e o desembalamento.

Fácil de transportar e armazenar
A Mala de transporte é bonita, mas também
extremamente resistente e prática. Tem uma pega na
parte de cima e no lado e duas rodas na parte de baixo
para um fácil transporte. A Mala de transporte pode
ser bloqueada para máxima segurança durante o
transporte e o armazenamento, e as chaves estão
incluídas.

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 560 x 795 x 235 mm
(22,0 x 31,3 x 9,3 pol.)

Peso (vazia) 6 kg (13,2 lb)

Material (corpo) ABS de 3 mm (0,12 pol.)

Material (anel) Alumínio

Cor (corpo) Preto (RAL9004)

Cor (anel) Prateado



Como encomendar

Mala de transporte CCS 1000 D, 6 disp. e UC
CCS 1000 D Mala de transporte para transportar e
guardar uma Unidade de controlo, 6 Dispositivos de
debate (CCSD-DS), cabos e/ou outros acessórios.
N.º de encomenda CCSD-TC
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