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Σχεδιάστηκε από και για τη γενιά των φορητών 
συσκευών
Λόγω της ανάγκης για πιο αποτελεσματική 
αξιοποίηση του χώρου των γραφείων, οι δήμοι 
και οι εταιρείες αναζητούν καλύτερους τρόπους 
διαχείρισης των χώρων, όπως είναι οι περιοχές 
συσκέψεων και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. 
Έτσι, απαιτούνται πιο ευέλικτα, αλλά και πιο 
αξιόπιστα συνεδριακά συστήματα. Ταυτόχρονα, 
ο αριθμός των φορητών συσκευών (όπως είναι τα 
τηλέφωνα, τα tablet και οι φορητοί υπολογιστές) 
που χρησιμοποιούνται στις συσκέψεις και τα 
συνέδρια αυξάνεται διαρκώς, γι' αυτό πρέπει να 
αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ όλων αυτών 
των δικτύων Wi-Fi στο συνεδριακό περιβάλλον.

Μέγιστη ευελιξία. Μηδενικές παρεμβολές
Το ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS 
καλύπτει επιτυχώς όλες αυτές τις ανάγκες. 
Η καλύτερη λύση στην κατηγορία του, οπου έχει 
σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί το πιο ευέλικτο 
συνεδριακό σύστημα που διατίθεται με χρήση του 
Ασύρματου σημείου πρόσβασης (WAP) DICENTIS 
ως μονάδας ελέγχου. Χάρη στο γεγονός ότι 
απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την εγκατάσταση, 
είναι δυνατή η πραγματοποίηση πολλών 
εκδηλώσεων διαδοχικά, επιτρέποντας την αυξημένη 
αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό των 
συσκέψεων.

Με στόχο να εξασφαλίζει πιο απολαυστικές 
και αποτελεσματικές συσκέψεις, το ασύρματο 
συνεδριακό σύστημα DICENTIS συνυπάρχει με 
άλλα δίκτυα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τα 
προβλήματα παρεμβολών από άλλα ασύρματα 
δίκτυα της περιοχής, όπως κινητά τηλέφωνα και 
ασύρματα σημεία πρόσβασης για δίκτυα Wi-Fi.

 ▶ Βασική τεχνολογία Wi-Fi για συνύπαρξη με άλλα δίκτυα Wi-Fi.

 ▶ Έξυπνη ασύρματη διαχείριση για να εξασφαλιστούν ασύρματες συνεδριάσεις 
χωρίς παρεμβολές.

 ▶ Ασύρματες συσκευές με οθόνη αφής με ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης 
NFC για θαυμάσια εμπειρία συσκέψεων και μελλοντική επεκτασιμότητα.

 ▶ Αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα για εύκολο έλεγχο και εφεδρεία.

 ▶ Με δυνατότητα OMNEO για μελλοντική επέκταση με το Συνεδριακό 
σύστημα DICENTIS.

Το ασύρματο συνεδριακό σύστημα της 
γενιάς των φορητών συσκευών  

Το ασύρματο 
συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS επιτρέπει 
να απολαμβάνετε 
συνεδριάσεις 
χωρίς παρεμβολές, 
σε οποιοδήποτε 
σημείο και αν 
πραγματοποιούνται.
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Αυτό το νέο σύστημα είναι τέλειο για εφαρμογές σε δωμάτια 
πολλαπλών σκοπών και ιστορικά κτίρια όπου μια ευέλικτη 
ασύρματη λύση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.
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Ασύρματες συσκευές

Ασύρματη συσκευή με δυνατότητα διαμόρφωσης 
μέσω λογισμικού από συμμετέχοντα ή προεδρεύοντα.

Ενσωματωμένη συσκευή 
ανάγνωσης Near Field 
Communication (NFC) για 
ανέπαφη έξυπνη κάρτα.

Οθόνη αφής 4,3 ιντσών με ξεκάθαρο 
περιβάλλον εργασίας χρήστη σε πολλές 
γλώσσες και με όλους τους βασικούς 
διεθνείς χαρακτήρες.

Εξατομίκευση με το λογότυπο 
της εταιρείας σας.

Εξαιρετική ευκρίνεια 
ομιλίας.

Διαχρονικός σχεδιασμός με 
κορυφαία υλικά φινιρίσματος.

Επιλογή ασύρματων συσκευών
Διατίθενται δύο διαφορετικές συσκευές: η Ασύρματη 
συσκευή και η Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή, 
η οποία διαθέτει χωρητική οθόνη αφής 4,3 ιντσών 
για γρήγορη, διαισθητική χρήση. Ένα εταιρικό 
λογότυπο μπορεί να φορτωθεί για να προσαρμόσει 
τη συσκευή: πρόκειται για μια όμορφη δυνατότητα 
για οργανισμούς και εταιρείες ενοικιάσεων. 
Μια άλλη χρήσιμη λειτουργία είναι η δυνατότητα 
προσδιορισμού ομιλητών. Επίσης, αυτές οι συσκευές 
μπορούν να αναβαθμιστούν με πρόσθετες 
εφαρμογές λογισμικού, όπως είναι οι εφαρμογές 
ψηφοφορίας, ταυτοποίησης και διπλής χρήσης, 
για την περαιτέρω επέκταση των λειτουργιών τους.

Διακριτικό μικρόφωνο.
Διατίθεται επίσης 
μικρόφωνο με κοντό και 
μακρύ στέλεχος και με 
δυνατότητα σύνδεσης.

Κομψός σχεδιασμός
Το Ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS 
αντικατοπτρίζει την πολυετή εμπειρία της Bosch στη 
δημιουργία συνεδριακού εξοπλισμού σύμφωνα με 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός 
υψηλής αισθητικής της Εκτεταμένης ασύρματης 
συσκευής, η οποία έλαβε αναγνώριση στα βραβεία 
iF Design Award του 2015, συμπληρώνει κάθε 
εσωτερικό χώρο, από τα παραδοσιακά κτίρια 
με ηλικία πολλών αιώνων έως τα καινούργια, 
υπερσύγχρονα κτίρια πολλαπλών χρήσεων. 
Το σύστημα είναι κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας υλικά, τα οποία του προσδίδουν 
μοντέρνα, αλλά και όμορφη όψη.



WPA2
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WAP ως Μονάδα ελέγχου

Το WAP μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν παντού: 
να στηριχτεί σε τοίχο ή οροφή, να τοποθετηθεί 
σε τρίποδο ή σε ελεύθερο σημείο. Για βασικές 
εγκαταστάσεις συστήματος ή για χρήση ως ασύρματο 
μεμονωμένο σύστημα, το WAP λειτουργεί ως 
ελεγκτής, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον 
μονάδες ελέγχου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 
ή να αναδιαρθρώσετε μεμονωμένες ασύρματες 
συνεδριακές συσκευές, απλώς μεταφέροντάς τις 
στο επιθυμητό σημείο. Το WAP περιλαμβάνει 
ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο 
επιτρέπει την αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα 
και προσφέρει υποστήριξη αυτόματου ελέγχου.

Ασφάλεια υψηλού επιπέδου
Όλα τα σήματα εντός του Ασύρματου συνεδριακού 
συστήματος DICENTIS είναι κρυπτογραφημένα με 
WPA2, μια εξαιρετικά ασφαλή μέθοδο βασικής 
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται από φορητές 
συσκευές για να εγγυηθεί προστασία από υποκλοπές 
και μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση. Καθώς 
το σύστημα χρησιμοποιεί βασικό Wi-Fi, μπορεί να 
παρακολουθεί τα πρότυπα WPA2 καθώς εξελίσσονται.

Διατίθεται λειτουργία καταχώρησης μονάδων στο 
σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη προσθήκη 
των ασύρματων συσκευών στο σύστημα. Ακόμα και 
αν ο διαχειριστής ή ο χειριστής ξεχάσει να κλείσει 
τη διαδικασία καταχώρησης μονάδων στο σύστημα, 
το σύστημα διαθέτει αυτόματο αποκλεισμό 
καταχώρησης μονάδων στο σύστημα. Η Bosch 
έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα για να 
διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες του συστήματος 
παραμένουν ασφαλείς και εμπιστευτικές.

Μεμονωμένο Ασύρματο 
σημείο πρόσβασης (WAP)

Ενσωματωμένο περιβάλλον 
εργασίας προγράμματος 
περιήγησης

Υποστήριξη για αυτόματο 
έλεγχο της κάμερας HD

Συνέχεια συσκέψεων
Προαιρετικά, μπορούν να εγκατασταθούν δύο WAP 
για να δημιουργηθεί ασύρματη εφεδρεία και να 
μεγιστοποιηθεί η αξιόπιστη επικοινωνία. Αυτό 
διασφαλίζει τη συνέχεια των συσκέψεων, καθώς αν 
το ένα WAP έχει βλάβη, αναλαμβάνει έργο το άλλο. 
Ένα μοναδικό στην αγορά χαρακτηριστικό είναι ότι 
αυτό το σύστημα δεν απαιτεί επιπλέον καλωδίωση 
μεταξύ των WAP.

Εύκολη διαμόρφωση κάμερας 
Η υποστήριξη για αυτόματο έλεγχο κάμερας έως 
6 συνεδριακών καμερών θόλου HD Bosch σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εφαρμογές λογισμικού 
τρίτων. Η διαμόρφωση αυτών των καμερών μπορεί 
να γίνεται από ενσωματωμένο περιβάλλον χρήσης 
του προγράμματος περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείται 
μόνο μία κάμερα, δεν απαιτείται πρόσθετο υλικό.

Εύκολη διαμόρφωση και 
έλεγχος συστήματος
Ένα ενσωματωμένο 
περιβάλλον εργασίας 
του προγράμματος 
περιήγησης προσφέρει 
διευρυμένη λειτουργικότητα 
και έλεγχο των tablet. 
Η αληθινή ασύρματη 
συνδεσιμότητα επιτρέπει 
την απευθείας σύνδεση 
στο WAP με οποιοδήποτε 
tablet ή laptop και χωρίς 
να απαιτείται πρόσθετος 
εξοπλισμός, όπως 
δρομολογητής.
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Άνεση για όλους 

τεχνολογίας πληροφορικής μπορεί εύκολα να το 
κατανοήσει και να το διαχειριστεί. Λειτουργεί σε 
συχνότητες 2,4 και 5 GHz και είναι διαρκώς ορατό στην 
ασύρματη υποδομή. Τα υπόλοιπα σημεία πρόσβασης 
Wi-Fi αναγνωρίζουν το DICENTIS WAP και μπορούν, 
χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι, να αποφύγουν την 
παραδοσιακή «μάχη για το εύρος ζώνης».

Ευκολία στη χρήση
Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Ο πρόεδρος 
μπορεί να διαχειρίζεται ολόκληρο το συνέδριο 
από το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος 
περιήγησης της φορητής συσκευής του (tablet 
ή φορητό υπολογιστή). Σε αυτό περιλαμβάνεται 
η διαχείριση δικαιωμάτων ομιλίας και ψηφοφορίας.

Η οθόνη αφής 4,3 ιντσών δίνει στους συμμετέχοντες 
ξεκάθαρες και χωρίς περισπασμούς οδηγίες για τη 
λειτουργία του. Αυτό το περιβάλλον εργασίας χρήστη 
υποστηρίζει τις γλώσσες των συμμετεχόντων και 
εμφανίζει όλους τους βασικούς διεθνείς χαρακτήρες. 
Από το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος 
περιήγησης του DICENTIS WAP, μπορεί να δοθεί 
στις συσκευές όνομα θέσης, ενώ μπορεί να 
καθοριστεί και λίστα συμμετεχόντων. Για την 
Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή αυτό περιλαμβάνει 
τη χρήση κάρτας Near Field Communication (NFC) 
για την ταυτοποίηση των θέσεων γύρω από το 
συνεδριακό τραπέζι.

Ευκολία στην εγκατάσταση
Η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα. Ένας οδηγός 
εγκατάστασης καθοδηγεί γρήγορα και εύκολα 
τον υπεύθυνο εγκατάστασης μέσα από τις οδηγίες 
πρώτης εγκατάστασης, ενώ απαιτείται μόνο ένα 
WAP, ένα tablet ή ένας φορητός υπολογιστής και 
οι Ασύρματες συσκευές. Μόλις ολοκληρωθεί 
η εγκατάσταση, οι υπόλοιπες συσκευές μπορούν 
γρήγορα και εύκολα να προστεθούν στο σύστημα.

Εύκολη συντήρηση
Οι Ασύρματες συσκευές χρησιμοποιούν έξυπνη 
διαχείριση μπαταριών και μπαταρίες ιόντων λιθίου, 
που δεν έχουν σχεδόν καμία μείωση της απόδοσής 
τους κατά τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Μια πλήρως 
φορτισμένη μπαταρία διαρκεί έως και 24 ώρες, 
διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο από τη διάρκεια 
των περισσότερων συνεδρίων ή συσκέψεων. 
Ένας διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί την 
κατανάλωση ενέργειας όλων των ενεργών 
συνεδριακών συσκέψεων μέσω του περιβάλλοντος 
εργασίας του προγράμματος περιήγησης, αλλά και 
να βλέπει πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συστοιχία 
μπαταριών. Οι μπαταρίες αφαιρούνται και 
αντικαθίστανται εύκολα.

Εύκολη διαχείριση
Το σύστημα βασίζεται σε τυπικό Wi-Fi σύμφωνα με το 
πρότυπο IEEE 802.11n και άρα το προσωπικό 

Έξυπνη διαχείριση 
μπαταρίας
Μια πλήρως 
φορτισμένη μπαταρία 
διαρκεί έως 24 ώρες. 
Η κατάσταση της 
μπαταρίας 
υποδεικνύεται από 
τις λυχνίες LED της 
συστοιχίας των 
μπαταριών.
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Ακουστική αριστεία
Η φημισμένη εμπειρία ήχου που προσφέρουν τα 
συνεδριακά συστήματα της Bosch είναι εμφανής 
και στο Ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS. 
Σε αυτό συμβάλλουν πολλές τεχνολογίες, όπως 
η προηγμένη επεξεργασία ήχου. Αυτό επιτρέπει 
στο μικρόφωνο και το μεγάφωνο να είναι ενεργά 
ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα μια κατά πρόσωπο 
συνεδριακή εμπειρία. Το σύστημα χρησιμοποιεί 
επίσης την ενσωματωμένη και έξυπνη λειτουργία 
καταστολής της ακουστικής ανάδρασης, μιας 
εφεύρεσης της Bosch η οποία προσαρμόζεται 
αυτόματα στο περιβάλλον και μεγιστοποιεί την 
καταληπτότητα της ομιλίας όταν απαιτούνται 
υψηλότερες εντάσεις ήχου.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η υψηλής 
κατευθυντικότητας τεχνολογία του μικροφώνου, 
η οποία έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Bosch. 
Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση πεντακάθαρης ομιλίας, 
χωρίς να χρειάζεται να προσέχει ο ομιλητής την 
τοποθεσία του μικροφώνου, ενισχύοντας την 
απόλαυση ακρόασης για όλους τους συμμετέχοντες.

Τέλος, η Απόκρυψη απώλειας πακέτου επιτρέπει 
στο σύστημα να προβλέψει αυτόματα τι θα έπρεπε 
να είναι ένα κατεστραμμένο ή χαμένο πακέτο και, 
στη συνέχεια, γεμίζει το κενό, με αποτέλεσμα 
συνεχή ήχο χωρίς απώλειες. Αυτή είναι μια 
μοναδική δυνατότητα που δεν προσφέρει κανένα 
άλλο ανταγωνιστικό προϊόν.

Εξαιρετική συνεδριακή εμπειρία



8

Ιδανικό για αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων 

Τα κέντρα συνεδριάσεων και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
συχνά φιλοξενούν διαφορετικές εκδηλώσεις, καθεμία με 
διαφορετικές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις. Χάρη στον υψηλό 
βαθμό ευελιξίας και ευκολίας εγκατάστασης, το Ασύρματο 
συνεδριακό σύστημα DICENTIS είναι τέλειο για αυτού του είδους 
τις εφαρμογές. Είναι εύκολο στη διαμόρφωση, αφαιρέστε το μετά 
τη χρήση και επανατοποθετήστε το σε άλλη αίθουσα. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι τα δωμάτια και ο εξοπλισμός μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με τον πιο επικερδή και αποτελεσματικό τρόπο.

2

Για εφαρμογές όπου 
απαιτείται ευελιξία, 
το Ασύρματο συνεδριακό 
σύστημα DICENTIS 
είναι η τέλεια λύση. 
Είναι ακόμα κι εύκολο 
να μεταφερθεί σε 
συνεδριάσεις εκτός 
εγκατάστασης.
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Ιδανικό για 
ιστορικά κτίρια 

Το Ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS μπορεί να 
εγκατασταθεί, να επανατοποθετηθεί και να λειτουργήσει με 
σχεδόν καμία επίδραση στην ακεραιότητα ενός ιστορικού κτιρίου. 
Δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν καλώδια ή να διανοιχτούν οπές. 
Αυτό μηδενίζει τις ανησυχίες για την πρόκληση καταστροφών στο 
κτίριο ή την αισθητική μιας ιστορικά σημαντικής τοποθεσίας.

1  Εκτεταμένες 
ασύρματες συσκευές 
DICENTIS

2  Ασύρματο σημείο 
πρόσβασης DICENTIS

3  Συνεδριακή κάμερα 
θόλου HD Bosch 

1

1

3
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Το σύστημα που εξελίσσεται ανάλογα με 
τις ανάγκες σας

1  Εκτεταμένες ασύρματες συσκευές DICENTIS
2  Ασύρματο σημείο πρόσβασης DICENTIS
3  Συνεδριακή κάμερα θόλου HD Bosch
4  Μεταγωγέας παροχής ρεύματος μέσω Ethernet
5   Έλεγχος tablet μέσω περιβάλλοντος εργασίας 

του προγράμματος περιήγησης και WAP 2

4

5

3

1

1

δικτύωσης πολυμέσων OMNEO που έχει αναπτυχθεί 
από την Bosch. Με μια μελλοντική αναβάθμιση 
λογισμικού, το Ασύρματο συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS μπορεί να προστεθεί στο Συνεδριακό 
σύστημα DICENTIS ώστε να επιτρέπει το συνδυασμό 
Ενσύρματων και Ασύρματων συσκευών, αλλά και άλλων 
συσκευών OMNEO. Το OMNEO βάσει Dante εστιάζει 
στον κόσμο του επαγγελματικού ήχου. Διαθέτει δύο 
βασικά εξαρτήματα, τα οποία επιτρέπου τη μεταφορά 
χαμηλού χρόνου καθυστέρησης, τον υψηλής ποιότητας 
ήχου και τον περιορισμό ενός ισχυρού πρωτοκόλλου 
ελέγχου. Όλο και περισσότερες επαγγελματικές 
συσκευές ήχου της Bosch θα κατασκευαστούν με βάση 
αυτό το νέο πρότυπο ήχου και ελέγχου, επιτρέποντας 
έτσι τη δρομολόγηση ψηφιακού ήχου σε οποιοδήποτε 
σημείο με συγχρονισμένο τρόπο.

Εξασφάλιση της επένδυσής σας στο μέλλον
Επενδύοντας στο Ασύρματο συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS επενδύετε στο μέλλον. Ο κλιμακούμενος 
και επεκτεινόμενος σχεδιασμός του συστήματος, σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες βελτίωσης μέσω της 
προσθήκης λειτουργιών από τις μονάδες λογισμικού, 
δημιουργεί ένα σύστημα που εξασφαλίζει την 
επένδυσή σας στο μέλλον και μπορεί να αναπτύσσεται 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η μελλοντική επέκταση 
με πρόσθετες λειτουργίες, όπως η λειτουργία 
ψηφοφορίας και η λειτουργία διανομής γλώσσας, 
είναι δυνατή χωρίς την αλλαγή της συσκευής, με την 
απλή προσθήκη των σχετικών μονάδων λογισμικού.

Με δυνατότητα OMNEO
Το Ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS διαθέτει 
δυνατότητα μοναδικής βασισμένης σε IP αρχιτεκτονικής 
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 ▶ Μοναδική συσκευή με δυνατότητα διαμόρφωσης λογισμικού
 ▶ Εναλλάξιμες λειτουργίες: συνέδρου, προέδρου ή διπλής συνεδρίασης
 ▶ Λειτουργία σίγασης μικροφώνου 
 ▶ Ένδειξη «Request-To-Speak» (αίτημα ομιλίας)
 ▶ Ένδειξη «Possible-To-Speak» (δυνατότητα ομιλίας)
 ▶ Διαθέσιμη μονάδα λογισμικού: η λειτουργία «Διπλή χρήση» επιτρέπει σε δύο 

συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μία συσκευή.

 ▶ Όλα τα χαρακτηριστικά της Ασύρματης συσκευής
 ▶ Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης NFC μέσω ανέπαφης έξυπνης κάρτας
 ▶ Χωρητική οθόνη αφής 4,3 ιντσών
 ▶ Μεταφόρτωση λογοτύπου εταιρείας
 ▶ Βραβείο σχεδιασμού από την iF για το 2015
 ▶ Προαιρετικές μονάδες λογισμικού: «Ταυτοποίηση» και «Ψηφοφορία»

 ▶ Κρυπτογράφηση WPA2 για ασφάλεια υψηλού επιπέδου 
 ▶ Εύρος συχνοτήτων χωρίς άδεια χρήσης με συμμόρφωση με το IEEE 802.11n
 ▶ Δυνατότητα στερέωσης στην οροφή, στους τοίχους ή σε τρίποδο
 ▶ Τυπική εμβέλεια τουλάχιστον 30 x 30 m (100 x 100 ft)
 ▶ Έξυπνη ενσωματωμένη τεχνολογία Digital Acoustic Feedback Suppression

 ▶ Εύκολος και διαισθητικός έλεγχος συστήματος μέσω περιβάλλοντος 
εργασίας του προγράμματος περιήγησης

 ▶ Βελτιστοποιημένο για έλεγχο οθονών αφής
 ▶ Με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, όπως είναι ο έλεγχος μικροφώνων, 

η διαχείριση ψηφοφορίας και η δημιουργία βάσης δεδομένων συμμετεχόντων
 ▶ Τα δεδομένα σύσκεψης σε πραγματικό χρόνο περιλαμβάνουν αποτελέσματα 

που υποστηρίζουν εξωτερικές εφαρμογές, όπως οθόνες προβολής σε 
αίθουσες ή webcasting

 ▶ Αφαιρούμενες συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας 
(έως 24 ώρες)

 ▶ Η ρύθμιση της λειτουργίας ύπνου εξοικονομεί χρόνο λειτουργίας
 ▶ Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής χωρίς μείωση της απόδοσης λόγω φόρτισης
 ▶ Πλήρης επαναφόρτιση εντός μόλις 3 ωρών
 ▶ Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής για έλεγχο του κύκλου φόρτισης
 ▶ Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως και πέντε συστοιχιών μπαταριών

 ▶ Κάθε θήκη επιτρέπει τη μεταφορά και την αποθήκευση του WAP και οκτώ 
Ασύρματων συσκευών με μικρόφωνα

 ▶ Ανθεκτική και δοκιμασμένη κατασκευή
 ▶ Ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό από αφρώδες υλικό για τον εξοπλισμό
 ▶ Ευκολία συσκευασίας, αποσυσκευασίας και μεταφοράς του εξοπλισμού
 ▶ Τροχοί για εύκολη μεταφορά και χειρολαβές με αφρώδες επίθεμα, καθώς 

και ασφαλίσεις με σκανδάλη απελευθέρωσης

 ▶ Προαιρετική επιλογή μεταξύ μικροφώνου υψηλής κατευθυντικότητας 
DICENTIS, μικροφώνου με μικρό στέλεχος ή μικροφώνου με μεγάλο 
στέλεχος

Ασύρματη συσκευή

Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή

Ασύρματο σημείο πρόσβασης (WAP)

Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης

Συστοιχία μπαταριών και φορτιστής για πέντε μπαταρίες

Θήκη μεταφοράς για οκτώ συσκευές

Παρελκόμενα

Εξαρτήματα συστήματος DICENTIS



Παράδοση ποιότητας και καινοτομίας
Επί 125 χρόνια, το όνομα της Bosch 
αποτελεί εγγύηση ποιότητας 
και αξιοπιστίας. Η Bosch είναι 
ο παγκόσμιος προμηθευτής 
πρωτοποριακών και καινοτομικών 
τεχνολογικών συστημάτων που 
συνοδεύονται από άριστο επίπεδο 
εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

Η Bosch Security Systems προσφέρει 
µε υπερηφάνεια μια τεράστια ποικιλία 
λύσεων προστασίας, ασφάλειας, 
επικοινωνιών και ήχου στις οποίες 
βασίζονται καθημερινά εφαρμογές 
σε όλο τον κόσμο από κρατικές 
εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους 
μέχρι επιχειρήσεις, σχολεία και 
κατοικίες.

Μάθετε περισσότερα και κατεβάστε την 
εφαρμογή DICENTIS από το App Store 
(μόνο για iPad).

Bosch Security Systems
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα μας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.boschsecurity.gr ή στείλτε μας ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
boschST@gr.bosch.com
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