
Η Bosch παρουσιάζει ένα νέο ασύρματο συνεδριακό σύστημα που καθιστά 
τα συνέδρια ομαλότερα, πιο ευχάριστα και πιο παραγωγικά από ποτέ άλλοτε. 

 ▶ Βασική τεχνολογία Wi-Fi για συνύπαρξη με άλλα ασύρματα δίκτυα.
 ▶ Έξυπνη ασύρματη διαχείριση για την εξασφάλιση ασύρματων διασκέψεων χωρίς παρεμβολές.
 ▶ Ασύρματες συσκευές με οθόνη αφής με ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης NFC 

για θαυμάσια εμπειρία διάσκεψης και μελλοντική επεκτασιμότητα.
 ▶ Αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα για εύκολη διαμόρφωση κι έλεγχο, χωρίς την ανάγκη 

πρόσθετου εξοπλισμού. 
 ▶ Ετοιμότητα OMNEO για μελλοντική επέκταση με τα συστήματα DCN multimedia.
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Μέγιστη ευελιξία. Μηδενικές ηχητικές παρεμβολές.
Το καινοτόμο Ασύρματο συνεδριακό σύστημα DICENTIS χρησιμοποιεί 
τεχνολογίες αιχμής, τυπική ασύρματη και έξυπνη ασύρματη διαχείριση 
για να εξασφαλίσει ασύρματες διασκέψεις χωρίς παρεμβολές. 
Έχει σχεδιαστεί να είναι το πιο ευέλικτο σύστημα συζητήσεων 
που διατίθεται, επιτρέπει τη γρήγορη κι εύκολη εγκατάσταση και 
απεγκατάσταση μικρών συνεδριάσεων και μεγαλύτερων συνεδρίων. 

Αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα
Η Αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα επιτρέπει την άμεση σύνδεση 
στο Ασύρματο σημείο πρόσβασης με οποιοδήποτε tablet ή φορητό 
υπολογιστή και χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός, όπως 
ένας δρομολογητής.

Προσφέρει γρήγορους 
χρόνους εγκατάστασης 
και απεγκατάστασης χωρίς 
επίδραση στην τοποθεσία, 
το νέο σύστημα είναι τέλειο 
για εφαρμογές σε αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων και 
ιστορικά κτίρια όπου μια 
ευέλικτη ασύρματη λύση 
προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα.

Επιλογή συσκευών
Η Ασύρματη συσκευή και η Εκτεταμένη ασύρματη συσκευή 
με χωρητική οθόνη αφής κι ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης 
Near Field Communication (NFC) επιτρέπουν μια συναρπαστική 
εμπειρία συνεδριάσεων. Η λειτουργικότητα των συσκευών της 
οθόνης αφής μπορεί εύκολα να ενισχυθεί μέσω μονάδων 
λογισμικού.

Εξασφάλιση της επένδυσής σας στο μέλλον
Όντας έτοιμο για το OMNEO, το Ασύρματο συνεδριακό σύστημα 
DICENTIS μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον με συστήματα DCN 
multimedia και άλλες συσκευές OMNEO, με αποτέλεσμα μια 
ασφαλή για το μέλλον λύση.

Διαχρονικός σχεδιασμός με τα 
ακριβότερα υλικά φινιρίσματος.

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

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

Διακριτικό μικρόφωνο.

Εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας.

Ανεξάρτητο, απλό στην τοποθέτηση Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (WAP).  
Αληθινή ασύρματη συνδεσιμότητα και με ενσωματωμένο περιβάλλον 
εργασίας προγράμματος περιήγησης. Υποστήριξη για αυτόματο Έλεγχο 
της κάμερας HD.

Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας, 
Λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση 
χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.

Ασύρματη εκτεταμένη συσκευή 
με κομψή οθόνη αφής 4,3 ιντσών.

Εξατομίκευση με προβολή ιδίου 
προσωπικού λογότυπου.




