
Společnost Bosch představuje nový bezdrátový konferenční systém, díky 
kterému budou konference plynulejší, zábavnější a produktivnější než kdy předtím. 

 ▶ Standardní technologie Wi-Fi umožňuje součinnost s dalšími sítěmi Wi-Fi.
 ▶ Inteligentní správa bezdrátových připojení zajišťuje ničím nerušené bezdrátové konference.
 ▶ Bezdrátová zařízení s dotykovými obrazovkami a vestavěnou čtečkou čipů s technologií 
NFC zaručují účastníkům maximálně příjemný zážitek z jednání a do budoucna nabízejí možnosti 
rozšíření.

 ▶ 100% bezdrátové připojení zajišťuje snadnou konfiguraci a ovládání bez potřeby dalšího routeru. 
 ▶ Integrovaná architektura OMNEO umožní v budoucnu rozšíření o systémy DCN multimedia.

Bezdrátový konferenční systém DICENTIS  
Maximální flexibilita. Nulové rušení.
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Maximální flexibilita. Nulové rušení zvuku.
Inovativní bezdrátový konferenční systém DICENTIS používá 
nejmodernější technologie, standardní rozhraní Wi-Fi a inteligentní 
správu bezdrátových připojení. To vše zajistí ničím nerušené 
bezdrátové konference. Jedná se o dosud nejflexibilnější bezdrátový 
konferenční systém, který umožňuje rychlé a snadné svolávání 
malých schůzek i velkých konferencí a vytváření jejich rozpisu. 

100% bezdrátové připojení
Díky 100% bezdrátovému připojení lze systém přímo připojit 
k bezdrátovému přístupovému bodu prostřednictvím jakéhokoli 
tabletu či laptopu, aniž by bylo třeba připojovat další zařízení 
(například router).  

Zařízení nabízí možnost 
rychlého svolávání 
konferencí a vytváření jejich 
rozpisu nezávisle na poloze. 
Nový systém je ideální pro 
použití ve víceúčelových 
místnostech a historických 
budovách, kde flexibilní 
bezdrátové řešení přináší 
značné výhody.

Možnost výběru zařízení
Bezdrátové zařízení resp. bezdrátové zařízení s kapacitní dotykovou 
obrazovku a vestavěnou čtečkou čipů s technologií NFC poskytne 
účastníkům příjemný zážitek z jednání. Nabídku funkcí zařízení 
s dotykovou obrazovkou lze snadno rozšířit pomocí softwarových 
modulů.

Připraveno na budoucnost
Díky integrované architektuře OMNEO lze bezdrátový konferenční 
systém DICENTIS v budoucnu rozšířit o systémy DCN multimedia 
a další zařízení OMNEO. Řešení je tedy připraveno na budoucnost.

Nadčasový design využívá 
moderních povrchových 
materiálů.

Vestavěná čtečka čipů s technologií 
NFC podporuje inteligentní 
bezkontaktní čipové karty.

Zařízení lze pomocí softwaru naprogramovat 
podle toho, zda je dotyčný účastníkem 
nebo předsedajícím konference.

Nenápadný mikrofon, který nepřekáží.

Vynikající srozumitelnost řeči.

Samostatný bezdrátový přístupový bod (WAP) lze snadno umístit.  
Nabízí plně funkční bezdrátové připojení, disponuje vestavěným 
webovým prohlížečem a poskytuje nativní podporu pro 
automatické ovládání HD kamery.

Snadná správa baterií. 
Režim spánku šetří 
provozní dobu.

Rozšířené bezdrátové zařízení 
s elegantním 4,3palcovým displejem.

Můžete si je přizpůsobit tak, 
aby zobrazovalo vaše vlastní logo.




