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De centrale eenheid omvat de volgende functionaliteiten. "Instelling aantal open microfoons" ondersteunt een goed georganiseerde vergadering. Eén, twee, drie of vier personen kunnen tegelijk het woord krijgen om verwarring te voorkomen die zou kunnen ontstaan wanneer meerdere deelnemers tegelijk het woord voeren. "Speech Priority Setting Function" stelt de spraak in wanneer de spreektoetsen op de conferentie-units worden geactiveerd boven het ingestelde aantal toegestane sprekers, microfoon AAN/UIT werking kan worden ingesteld op een van de volgende: first-in-first-out, last-in-first-out, of last-in-first-out na 2e unit (de microfoon blijft AAN voor de unit waarvan de spreektoets het eerst werd ingedrukt). De "Auto Mic-Off Functie" voorkomt dat de microfoon per ongeluk aan blijft staan. Als deze functie is ingeschakeld, schakelt de microfoon zichzelf automatisch uit na een periode van 30 seconden stilte nadat de gesprekstoets is ingedrukt. "Installatie Status Checkup Functie" voor de in één oogopslag bevestiging van de communicatie. Indien geactiveerd op de centrale eenheid, lichten de microfoonindicatoren in de voorzitter/gedelegeerde eenheden op. "Feedback Suppressor (FBS) Functie" die tot zeven feedback frequenties opspoort en notch filters instelt om deze te elimineren. "Opnamefunctie" maakt het mogelijk opnamen te maken in mp3-formaat en audiobestanden kunnen worden opgeslagen in het meegeleverde interne geheugen van 1 GB of in een extra USB-geheugen (tot 32 GB). Met behulp van een optionele rekmontagebeugel kan de centrale eenheid in een EIA-standaardapparatuurrek (formaat 4 eenheden) worden gemonteerd. De centrale eenheid moet één externe microfooningang (600 ohm, -60 dBV, ongebalanceerd, jackstekker), één hulpingang (10k ohm, -20 dBV, ongebalanceerd, jackstekker), hulpuitgangen bieden: (1) 10k ohm, -20 dBV, ongebalanceerd, jackaansluiting, (1)10k ohm, -10 dBV, ongebalanceerd, RCA aansluiting en (1) Hoofdtelefoon minijack. (1) Externe bedieningsterminal (D-sub connector 9P of USB-B). De optionele infrarood zender/ontvanger moet kunnen worden aangesloten op de BNC-aansluitingen op het achterpaneel. Spraakvolumeregelaar voor aanpassing van het microfoonvolume van de voorzitter en de gedelegeerde eenheid bevindt zich op het frontpaneel. Met de volumeregelaar voor het prioriteitsgongsignaal kan het uitgangsvolume van het gongsignaal worden geregeld dat klinkt wanneer op de toets voor prioriteitsgongsspraak van de voorzitterseenheid wordt gedrukt; deze regelaar bevindt zich op het achterpaneel. Vereist vermogen: 100-240 VAC, 50/60 Hz, maximaal 72 W stroomverbruik (met de bijgeleverde wisselstroomvoeding) en een bedrijfstemperatuur van 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F).  De centrale eenheid weegt 2,8 kg (6,17 lbs) en is gemaakt van een oppervlaktebehandelde stalen plaat met zwarte metallic verf, halfglanzende afwerking met afmetingen (B x H x D) van 361 x 122,6 x 179,8 mm (14,21" x 4,83" x 7,08" ).  De centrale eenheid is het TOA-model TS-820RC. De rack-montagebeugel is het TOA model MB-TS920. De infrarood zender/ontvanger is het TOA model TS-905 of TS-907.

