
ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย DICENTIS
ความคล่องตัวสูงสุด ไร้สัญญาณรบกวน
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ถือกำาเนิดขึ้นมาจากและใช้ในยุคอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมื่อมีความต้องการใช้งานพื้นที่ในสำานักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ชุมชนและองค์กรต่างพยายามหาวิธีที่จะจัดการกับพื้นที่ต่างๆ เช่น 
ห้องประชุมและห้องอเนกประสงค์ ให้ดียิ่งขึ้น ทำาให้มีความต้องการ
ที่จะมีระบบการประชุมที่มีความคล่องตัวและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ยังมีการนำาอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ (โทรศัพท์ 
แท็บเล็ต แล็ปท็อป) เข้ามาในที่ประชุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นควรต้อง
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่างเครือข่าย Wi-Fi เหล่านี้
ในห้องประชุม

ความคล่องตัวสูงสุด ไร้สัญญาณรบกวน
ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย DICENTIS ตอบโจทย์นี้ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ระบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุดได้
ออกแบบมาให้เป็นระบบการประชุมที่ความคล่องตัวสูงสุดจากการ
ใช้ DICENTIS Wireless Access Point (WAP) เป็นชุด
ควบคุม เครื่องที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัด
งานได้หลายๆ งานติดต่อกันได้ ทำาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวางแผนการประชุมได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบชุด
ประชุมแบบไร้สาย DICENTIS สามารถใช้งานร่วมกับเครือข่าย 
อื่นๆ ระบบยังได้รับออกแบบให้หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากเครือ
ข่ายไร้สายอื่นๆ ในพื้นที่นั้นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และ Wireless 
Access Point สำาหรับเครือข่าย WiFi

 ▶ เทคโนโลยี Wi-Fi มาตรฐานสำาหรับการใช้งานร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น

 ▶ ระบบการจัดการไร้สายอัจฉริยะเพื่อการประชุมไร้สายแบบไร้สัญญาณรบกวน

 ▶ อุปกรณ์ไร้สายหน้าจอสัมผัสที่มาพร้อมกับเครื่องอ่าน NFC ในตัว เพื่อประสบการณ์การ
ประชุมอันยอดเยี่ยมและรองรับการขยายระบบในอนาคต

 ▶ การเชื่อมต่อไร้สายอย่างแท้จริงเพื่อการควบคุมและการสำารองการทำางานอย่างง่ายดาย

 ▶ พร้อมรองรับ OMNEO เพื่อการขยายเข้ากับระบบารประชุม DICENTIS ในอนาคต

ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย สำาหรับ ยุคอุปกรณ์
เคลื่อนที่

ระบบชุดประชุมแบบไร้
สาย DICENTIS ช่วยให้มี
การประชุมที่ไร้สัญญาณ
รบกวนในทุกๆ ที่
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ระบบใหม่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งานในห้องอเนกประสงค์และอาคาร
ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่โซลูชันไร้สายแบบยืดหยุ่นนั้นถือเป็นข้อได้เปรียบ
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อุปกรณไ์ร้สาย

สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำาหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้า
ร่วมประชุมหรืออุปกรณ์ของประธานการประชุม

เครื่องอ่าน Near Field 
Communication (NFC) ในตัว
สำาหรับการใช้งานกับสมาร์ทการ์ดแบบ
ไร้สัมผัส (แบบแตะ)

หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งาน
ง่ายในภาษาดั้งเดิมและในอักขระมาตรฐานสากลทั่วไป

ซึ่งสามารถปรับแต่งให้มีโลโก้บริษัทได้

ความชัดเจนของเสียงพูด

การออกแบบเหนือกาลเวลาที่ใช้
วัสดุชั้นเยี่ยม

ตัวเลือกอุปกรณ์ไร้สาย
มีอุปกรณ์ให้เลือกสองแบบ: อุปกรณ์ไร้สายและอุปกรณ์ต่อขยาย
แบบไร้สาย ซึ่งมีหน้าจอแบบสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 4.3 นิ้วที่
ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว สามารถอัปโหลดโลโก้บริษัท
เพื่อปรับแต่งอุปกรณ์ให้มีความเฉพาะตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับองค์กรและบริษัทบริการให้เช่าต่างๆ คุณสมบัติที่มี
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ สามารถระบุลำาโพงได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยโมดูลซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อขยาย
ฟังก์ชันการทำางาน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มระบบการลงคะแนนเสียง 
ระบบการระบุตัวตน และการใช้งานแบบเป็นคู่

ไมโครโฟนแบบแยกต่างหากที่มี
ความกลมกลืน
มีไมโครโฟนก้านสั้นหรือก้าน
ยาวแบบถอดได้ให้เลือก

ดีไซน์หรู
ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย DICENTIS สะท้อนถึงประสบการณ์
หลายปีของ Bosch ในการออกแบบอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย 
การออกแบบที่สวยงามสำาหรับอุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สายได้รับ
รางวัล iF Design Award 2015 ซึ่งเข้ากันได้กับการตกแต่ง
ภายในทุกแบบ ตั้งแต่โครงสร้างแบบดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานเป็น
ศตวรรษไปจนถึงอาคารอเนกประสงค์ใหม่ที่ทันสมัย ภายนอกของ
เครื่องทำาจากวัสดุชั้นเยี่ยม ที่ดูโดดเด่นงดงามและล้ำาสมัย
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WAP ทำาหน้าที่เป็นชุดควบคุม

WAP สามารถวางไว้ในที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะติดผนังหรือเพดาน วาง
ไว้บนขาตั้ง หรือวางไว้บนโตะ WAP ทำาหน้าที่เป็นตัวควบคุมไม่ว่า
จะใช้ในระบบพื้นฐานหรือใช้ในระบบสแตนด์อโลนไร้สาย โดยไม่
จำาเป็นต้องใช้ชุดควบคุมเสริม สามารถเพิ่มหรือจัดเรียงอุปกรณ์การ
ประชุมแบบไร้สายแต่ละเครื่องใหม่ได้โดยการเคลื่อนย้ายเครื่อง
เหล่านั้นเท่านั้น WAP มีอินเตอร์เฟซเบราเซอร์ในตัวที่ช่วยให้
สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อย่างแท้จริง และยังสามารถ
ควบคุมแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

การรักษาความปลอดภัยระดับสูง
สัญญาณทั้งหมดในระบบชุดประชุมแบบไร้สาย DICENTIS จะได้
รับการเข้ารหัสด้วย WPA2 ซึ่งเป็นวิธีการเข้ารหัสมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูงที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรับประกันถึงการปองกัน
การดักฟังหรือการแอบฟัง เนื่องจากระบบใช้ Wi-Fi มาตรฐานจึง
สามารถทำางานตามมาตรฐาน WPA2 ได้แม้เมื่อมาตรฐานดัง
กล่าวเปลี่ยนแปลงไป

มีโหมดการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไร้สายเข้ากับระบบได้
อย่างง่ายดาย แม้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ปฏิบัติงานจะลืมปดการทำางาน
ของกระบวนการเชื่อมต่อสัญญาณก็ตาม ระบบก็สามารถปองกัน
การเชื่อมต่อสัญญาณโดยอัตโนมัติ Bosch ได้ใช้ความพยายาม
ทุ่มเทมาเป็นเวลานานเพื่อทำาให้ข้อมูลภายในระบบนี้ยังคงมีความ
ปลอดภัยและรักษาความลับได้

Wireless Access Point (WAP) แบบ
สแตนด์อโลน

อินเตอร์เฟซเบราเซอร์ในตัว

รองรับการควบคุมกล้องระบบอัตโนมัติ
ความละเอียดสูง

รักษาความต่อเนื่องในการประชุม
สามารถใช้ WAP สองตัวเพื่อสร้างระบบสำารองแบบไร้สายเพื่อ
การส่ือสารท่ีวางใจได้สูงสุด ท้ังยังช่วยให้การประชุมมีความต่อเน่ือง 
เนื่องหาก WAP ตัวหนึ่งหยุดทำางาน WAP อีกตัวจะทำาหน้าที่แทน 
และสิ่งที่ทำาให้ที่เราแตกต่างจากผู้ผลิตเจ้าอื่นๆ ก็คือ ระบบนี้ไม่
จำาเป็นต้องมีการต่อสายใดๆ ระหว่าง WAP

การกำาหนดค่ากล้องที่ง่าย 
รองรับการควบคุมกล้องทรงโดมความละเอียดสูงสำาหรับการ
ประชุมของ Bosch สูงสุดถึง 6 ตัวแบบอัตโนมัติจึงไม่ต้องใช้
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบริษัทอื่น สามารถกำาหนดค่ากล้อง
เหล่านี้ได้ผ่านทางอินเตอร์เฟซเบราเซอร์ในตัว หากใช้งานกล้อง
เพียงตัวเดียวก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์อื่นใดอีก

การกำาหนดค่าและการควบคุม
ระบบได้อย่างราบร่ืน
อินเตอร์เฟซเบราเซอร์ในตัว
มอบฟงก์ชันการทำางานและ
การควบคุมด้วยแท็บเล็ต การ
เชื่อมต่อไร้สายอย่างแท้จริง
ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ
แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปเข้ากับ 
WAP ได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ใช้เราเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ 
เพิ่มเติม
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สะดวกสำาหรับทุกคน

ง่ายต่อการใช้งาน
ไม่จำาเป็นต้องมีการอบรมเป็นพิเศษ ประธานในที่ประชุมสามารถ
จัดการการประชุมทั้งหมดได้จากอินเตอร์เฟซเบราเซอร์ในอุปกรณ์
มือถือ (แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อป) ของตน ตลอดจนสามารถจัดการ
การให้สิทธิ์ในการพูดและการลงคะแนนเสียง

หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นคำา
แนะนำาได้อย่างชัดเจนและปราศจากสิ่งรบกวน อินเตอร์เฟซผู้ใช้
รองรับภาษาดั้งเดิมของผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงอักขระ
มาตรฐานสากลทั่วไป ในอินเตอร์เฟซเบราเซอร์ของ DICENTIS 
WAP สามารถตั้งชื่อที่นั่งและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมให้กับอุปกรณ์ได้ 
สำาหรับอุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย มีการใช้การ์ด Near Field 
Communication (NFC) สำาหรับระบุสถานที่รอบๆ โตะประชุม

ติดตั้งได้ง่าย
สามารถติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย วิซาร์ดการติดตั้ง
จะแนะนำาผู้ติดตั้งให้สามารถตั้งค่าครั้งแรกได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย โดยใช้เฉพาะ WAP, แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อป และอุปกรณ์
ไร้สายเท่านั้น เมื่อตั้งค่าแล้ว ก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์อื่นเข้าในระบบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

บำารุงรักษาง่าย
อุปกรณ์ไร้สายใช้การจัดการแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะ และแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนซึ่งแทบจะไม่มีการเสื่อมสภาพจากการชาร์จไฟใน
ช่วงอายุการใช้งานอันยาวนาน แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มที่จะใช้ได้
นานถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะนานกว่าช่วงเวลาการประชุมหรือสัมมนา
ส่วนใหญ่ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามปริมาณการใช้กำาลังไฟของ
อุปกรณ์การประชุมที่เปดอยู่ทั้งหมดผ่านทางอินเตอร์เฟซเบราเซอร์ 
และยังสามารถดูได้ถึงจำานวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่สามารถ
ถอดออกและเปลี่ยนได้ง่าย

ง่ายต่อการจัดการ
ระบบจะใช้ Wi-Fi มาตรฐานตามมาตรฐาน IEEE 802.11n 
ทำาให้เจ้าหน้าที่ IT สามารถทำาความเข้าใจและจัดการได้โดยง่าย 
ระบบทำางานใน 2.4 และ 5 GHz และมองเห็นได้ในโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบไร้สาย Wi-Fi Access Point อ่ืนๆ จะรับรู้ถึง 
DICENTIS WAP และสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานช่องสัญญาณ
เดียวกัน เพื่อปองกัน “การต่อสู้กันเพื่อแบนด์วิธ”

ระบบการจัดการแบตเตอร่ี
อัจฉริยะ
แบตเตอร่ีที่ชาร์จจนเต็ม
สามารถใช้งานได้นานถึง 
24 ชั่วโมง สถานะของ
แบตเตอร่ีจะแสดงด้วยไฟ 
LED แสดงบนชุด
แบตเตอร่ี
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ความเป็นเลิศในด้านเสียง
ประสบการณ์ด้านเสียงที่มีชื่อเสียงของระบบชุดประชุม Bosch ก็
ทำาให้ทุกคนประจักษ์อีกครั้งในระบบชุดประชุมแบบไร้สาย 
DICENTIS มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่รวมอยู่ในนี้ โดยเริ่มจากการ
ประมวลผลระบบเสียงขั้นสูง ซึ่งช่วยให้สามารถเปดไมโครโฟนและ
ลำาโพงพร้อมกันเพื่อประสบการณ์การประชุมแบบตัวต่อตัว 
นอกจากนี้ ระบบยังใช้ประโยชน์จากวงจรปองกันสัญญาณย้อน
กลับแบบในตัวที่ชาญฉลาดซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Bosch โดยจะปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม และเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดเมื่อต้อง
เพิ่มระดับเสียงสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีด้านไมโครโฟนขั้นสูงที่
พัฒนาขึ้นทั้งหมดโดย Bosch ช่วยให้การส่งสัญญาณเสียงใสคมชัด
โดยคนที่พูดไม่ต้องกังวลกับตำาแหน่งของไมโครโฟน ช่วยเพิ่มอรรถรส
ในการรับฟังของผู้เข้าร่วมประชุม

และสุดท้าย Packet Loss Concealment ช่วยให้ระบบสามารถ
คาดการณ์ถึงแพ็คเก็ตที่เสียหายหรือสูญหายได้โดยอัตโนมัติและเติม
เต็มข้อผิดพลาดดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานด้าน
เสียงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ซึ่งเป็นความสามารถโดดเด่นที่
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งอ่ืนไม่มีให้

ประสบการณ์การประชุมที่ยอดเยี่ยม
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เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งานใน
ห้องอเนกประสงค์

มักมีการใช้ศูนย์ประชุมและห้องอเนกประสงค์จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
แต่ละกิจกรรมต่างมีรูปแบบการติดตั้งและการกำาหนดค่าที่แตกต่างกัน ด้วย
ความคล่องตัวสูงและง่ายต่อการติดตั้งจึงทำาให้ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย 
DICENTIS เหมาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการใช้งานเหล่านี้ เพราะติดตั้งง่าย ถอด
เก็บได้หลังใช้งานเสร็จและนำาไปติดตั้งในห้องอื่นๆ ต่อไป จึงมั่นใจได้ว่าจะมี
การใช้ห้องและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2

ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย 
DICENTIS คือโซลูชันที่
เหมาะสมสำาหรับรูปแบบการ
ใช้งานที่ต้องการความคล่อง
ตัว ซึ่งง่ายต่อการนำาไปใช้
จัดการประชุมนอกพื้นที่อีก
ด้วย
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เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งาน
ตามอาคารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ 

คุณสามารถติดตั้ง จัดวางใหม่และใช้งานระบบชุดประชุมแบบไร้สาย 
DICENTIS โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพของอาคารทางประวัติศาสตร์แต่อย่าง
ใด ไม่ต้องเดินสายไฟหรือเจาะรู หมดกังวลเรื่องการสร้างความเสียหายให้กับ
ตัวอาคารหรือการทำาให้ความงดงามของคุณค่าทางประวัติศาสตร์เสื่อมเสียไป

1  อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้
สาย DICENTIS

2  Wireless Access 
Point ของ DICENTIS

3  กล้องทรงโดมความ
ละเอียดสูงสำาหรับการ
ประชุมของ Bosch 

1

1

3
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ระบบที่เติบโตเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต
ของคุณ

1  อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย DICENTIS
2  Wireless Access Point ของ DICENTIS
3   กล้องทรงโดมความละเอียดสูงสำาหรับการประชุมของ 

Bosch
4  สวิตช์ Power over Ethernet
5   การควบคุมด้วยแท็บเล็ตผ่านอินเตอร์เฟซเบราเซอร์และ 

WAP
2

4

5

3

1

1

พร้อมรองรับ OMNEO
ระบบชุดประชุมแบบไร้สาย DICENTIS พร้อมรองรับ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อ OMNEO แบบ IP-based ที่เป็น
เอกลักษณ์ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Bosch เมื่ออัปเกรด
ซอฟต์แวร์ในอนาคต คุณก็จะสามารถเพิ่มระบบชุดประชุมแบบไร้
สาย DICENTIS เข้าในระบบการประชุม DICENTIS เพื่อเปดใช้
งานอุปกรณ์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย และอุปกรณ์ OMNEO อ่ืนๆ 
ในอนาคตได้ OMNEO แบบ Dante มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเสียงระดับโลก มีส่วนประกอบหลักสองส่วนคือที่ช่วยให้มีการ
ถ่ายโอนความหน่วงเสียงต่ำา ระบบเสียงคุณภาพสูง และชุด
โปรโตคอลการควบคุมระบบที่แข็งแกร่งทนทาน อุปกรณ์ระดับมือ
อาชีพจำานวนมากของ Bosch จะถูกผลิตขึ้นให้รองรับกับมาตรฐาน
ระบบเสียงและการควบคุมนี้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณเสียง
ดิจิตอลคุณภาพสูงได้ทุกที่และซิงโครไนซ์กัน

รองรับการใช้งานในอนาคต
การลงทุนในระบบการประชุม DCN มัลติมีเดียคือการลงทุนใน
อนาคต การออกแบบระบบที่สามารถปรับขยายและปรับขนาดได้ 
รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผนวกรวม
ฟังก์ชันการทำางานผ่านโมดูลซอฟต์แวร์ ทำาให้เป็นระบบที่รองรับ
อนาคตอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถขยายการใช้งานให้เติบโตได้ตาม
ความต้องการของคุณ การขยายระบบในอนาคตด้วยคุณสมบัติเพิ่ม
เติม เช่น การลงคะแนนเสียงและระบบแปลภาษา สามารถทำาได้
โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เพียงเพิ่มโมดูลซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
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 ▶ มีเอกลักษณ์และกำาหนดค่าซอฟต์แวร์ได้
 ▶ โหมดซึ่งสับเปลี่ยนได้: การประชุมสำาหรับผู้ร่วมประชุม, ประธาน หรือการประชุมเป็นคู่
 ▶ ฟังก์ชันปิดเสียงไมโครโฟน
 ▶ ไฟแสดงสถานะ “การขอพูด”
 ▶ ไฟแสดงสถานะ “อนุญาตให้พูด”
 ▶ โมดูลซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้: “การใช้แบบเป็นคู่” จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสองคนใช้อุปกรณ์

เครื่องเดียวกัน

 ▶ ลักษณะเฉพาะทั้งหมดของอุปกรณ์ไร้สาย
 ▶ เครื่องอ่าน NFC ในตัวสำาหรับการระบุตัวตนผ่านสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (แบบแตะ)
 ▶ หน้าจอแบบสัมผัสความละเอียดสูง 4.3 นิ้ว
 ▶ อัปโหลดโลโก้บริษัท
 ▶ รางวัลชนะเลิศการออกแบบ iF ปี 2015
 ▶ โมดูลซอฟต์แวร์เสริม: “การระบุตัวตน” และ “การระบุตัวตน”

 ▶ การเข้ารหัส WPA2 สำาหรับการรักษาความปลอดภัยระดับสูง 
 ▶ ย่านความถี่ที่ไม่จำาเป็นต้องมีใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 802.11n
 ▶ ติดตั้งได้ทั้งบนเพดาน ผนัง หรือขาตั้งพื้น
 ▶ รัศมีครอบคลุมปกติอย่างน้อย 30 x 30 ม. (100 x 100 ฟุต)
 ▶ วงจรป้องกันสัญญาณย้อนกลับแบบดิจิตอลในตัวอันชาญฉลาด

 ▶ ระบบที่สะดวกและใช้งานง่ายผ่านอินเตอร์เฟซเบราเซอร์
 ▶ เหมาะสำาหรับใช้งานร่วมกับการควบคุมหน้าจอสัมผัส
 ▶ มีฟังก์ชันที่จำาเป็นในการใช้งานทั้งหมด เช่น การควบคุมไมโครโฟน การจัดการการลง

คะแนนเสียง และฐานข้อมูลของผู้ร่วมประชุม
 ▶ ข้อมูลการประชุมแบบเรียลไทม์ตลอดจนผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้งาน

ภายนอก เช่น จอแสดงผลของห้องโถงหรือ Web-casting

 ▶ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (นานถึง 24 ชั่วโมง)
 ▶ การตั้งค่า Sleep-mode ที่ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
 ▶ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพจากการชาร์จไฟ
 ▶ ชาร์จไฟจนเต็มได้ในเวลาเพียงสามชั่วโมง
 ▶ ไมโครโพรเซสเซอร์ในตัวที่ควบคุมวงจรการชาร์จไฟ
 ▶ ชาร์จชุดแบตเตอรี่ได้ถึง 5 ก้อนพร้อมกัน

 ▶ กระเป๋าแต่ละใบสามารถขนย้ายและจัดเก็บ WAP และอุปกรณ์ไร้สาย 6 เครื่องพร้อม
ไมโครโฟน

 ▶ โครงสร้างที่แข็งแรงและได้รับการพิสูจน์แล้ว
 ▶ ภายในบุโฟมรูปทรงแข็งสำาหรับใส่อุปกรณ์
 ▶ บรรจุใส่ นำาออก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย
 ▶ ล้อเลื่อนเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก พร้อมหูหิ้วยึดจับแบบกันกระแทก สลักปลด

แบบ ทริกเกอร์

 ▶ ตัวเลือกระหว่างไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง DICENTIS ไมโครโฟนก้านสั้น หรือ
ไมโครโฟนก้านยาว

อุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย

Wireless Access Point (WAP)

อินเตอร์เฟซเบราเซอร์

ชุดแบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์จสำาหรับแบตเตอร่ี 5 ก้อน

กระเปาสำาหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 8 ชิ้น

อุปกรณ์เสริม

ส่วนประกอบของระบบ DICENTIS 



ตำานานแห่งคุณภาพและนวัตกรรม
เป็นเวลา 125 ปีที่ชื่อ Bosch ยืนโดดเด่นทั้งใน
ด้านคุณภาพและความน่าไว้วางใจ Bosch คือผู้
ให้บริการระดับโลก ให้คุณเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับการรองรับด้วยการ
บริการและการสนับสนุนที่มีมาตรฐานสูงสุด

Bosch Security Systems มีความภูมิใจใน
การนำาเสนอโซลูชั่นต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น 
ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเตือนการบุกรุก ระบบ
โทรทัศน์วงจรปด และระบบสื่อสาร ซึ่งได้รับ
ความไว้วางใจในการนำาไปประยุกต์ใช้งานทั่ว
โลก ตั้งแต่อาคารที่ทำาการรัฐบาลและสถานที่
สาธารณะ จนถึงองค์กรธุรกิจ สถานศึกษา และ
บ้านพักอาศัย

เรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DICENTIS จาก 
App Store (สำาหรับ iPad เท่านั้น)

Bosch Security Systems
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
เรา โปรดไปที่ www.th.boschsecurity.com หรือส่ง
อีเมลมาที่ info.security@th.bosch.com
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