
A Bosch bemutatja új, vezeték nélküli konferenciarendszerét, amely minden 
eddiginél zavartalanabb, élvezetesebb és hatékonyabb konferenciaszolgáltatást 
biztosít. 

 ▶ Szabványos Wi-Fi technológia más Wi-Fi hálózatok jelenléte mellett történő használathoz.
 ▶ Intelligens vezeték nélküli hálózatkezelés az interferenciamentes vezeték nélküli 

konferenciaszolgáltatáshoz.
 ▶ Érintőképernyős vezeték nélküli eszközök beépített NFC-olvasóval a kiemelkedő 

értekezletélmény és a jövőbeli bővíthetőség érdekében.
 ▶ A valódi vezeték nélküli csatlakoztatás révén konfigurálása és kezelése egyszerű, nincs szükség 

külön zónabővítő használatára. 
 ▶ OMNEO-kompatibilitás a DCN multimédia-rendszerekkel való jövőbeni bővítési lehetőségek érdekében.   

DICENTIS vezeték nélküli konferenciarendszer  
Maximális rugalmasság. Interferencia nélkül.
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Maximális rugalmasság. Hanginterferencia nélkül.
Az innovatív DICENTIS vezeték nélküli konferenciarendszer létrehozásá-
hoz használt csúcstechnológia, a szabványos Wi-Fi és az intelligens veze-
ték nélküli rendszerkezelés biztosítja az interferenciamentes vezeték 
nélküli konferenciaszolgáltatást. A piacon kapható legrugalmasabb 
konferenciarendszerként kisebb találkozók vagy nagyobb konferenciák 
esetén is gyorsan és egyszerűen összeállítható és szétszerelhető. 

Valódi vezeték nélküli csatlakoztatás
A valódi vezeték nélküli csatlakoztatás révén közvetlen kapcsolat 
hozható létre a vezeték nélküli hozzáférési pont, illetve bármely 
táblagép vagy laptop között további kiegészítő eszközök, például 
zónabővítő közbeiktatása nélkül.

A helyszín átalakítását nem 
igénylő gyors összeállításának 
és szétszerelésének 
köszönhetően az új rendszer 
tökéletesen alkalmazható 
többcélú helyiségekben 
és műemlék épületekben, 
ahol a rugalmas, vezeték 
nélküli megoldások 
lényeges előnyt jelentenek.

Készülékek
Mind a vezeték nélküli eszköz, mind a kapacitív érintőképernyővel 
és beépített NFC-olvasóval ellátott bővített vezeték nélküli eszköz 
kiemelkedő értekezletélményt biztosít. Az érintőképernyős 
készülékek különböző szoftvermodulok segítségével további 
funkciókkal egészíthetők ki.

Időtálló
Az OMNEO rendszerrel való kompatibilitásnak köszönhetően 
a DICENTIS vezeték nélküli konferenciarendszer a későbbiekben 
DCN multimédia-rendszerekkel és OMNEO eszközökkel tovább 
bővíthető, így időtálló megoldást nyújt.

Időtlen formatervezés a 
legmodernebb borítóanyagok 
felhasználásával.

Beépített NFC-olvasó az 
érintésmentes intelligens 
kártyák használatához.

Szoftveresen konfigurálható résztvevői 
és elnöki vezeték nélküli eszköz.

Diszkrét, feltűnésmentes kialakítású mikrofon.

Kiváló beszédérthetőség.

Önálló, egyszerűen elhelyezhető vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP).  
Valódi vezeték nélküli csatlakoztatás, beépített böngészőfelület. 
Automatikus HD-kameravezérlés támogatása.

Intelligens akkumulátorkezelés. Alvó 
üzemmód az akkumulátor üzemidejének 
meghosszabbítása érdekében.

Bővített vezeték nélküli eszköz 
elegáns, 4,3"-es érintőkijelzővel.

Személyre szabás saját 
embléma megjelenítésével.




