
Bosch memperkenalkan sistem konferensi nirkabel baru yang menjadikan 
konferensi lebih lancar, lebih menyenangkan, dan lebih produktif 
dibandingkan sebelumnya. 

 ▶ Teknologi Wi-Fi standar untuk digunakan bersama jaringan Wi-Fi lainnya.
 ▶ Manajemen Nirkabel Pintar untuk memastikan konferensi nirkabel tanpa interferensi.
 ▶ Perangkat Nirkabel layar sentuh dengan NFC reader internal untuk pengalaman rapat sempurna 

dan kemudahan pengembangan di masa mendatang.
 ▶ Konektivitas True Wireless untuk kemudahan konfigurasi dan kontrol, tanpa memerlukan router 

tambahan. 
 ▶ Dilengkapi OMNEO untuk pengembangan di masa mendatang dengan sistem DCN multimedia.    

Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS  
Fleksibilitas maksimum. Tanpa interferensi.
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Fleksibilitas maksimum. Tanpa interferensi audio.
Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS inovatif ini menggunakan 
teknologi canggih, Wi-Fi standar, dan manajemen nirkabel 
pintar untuk memastikan konferensi nirkabel tanpa interferensi. 
Sistem yang dirancang untuk menjadi sistem diskusi paling 
fleksibel ini mendukung persiapan dan penyelesaian rapat kecil 
dan konferensi besar secara cepat dan mudah. 

Konektivitas True Wireless
Konektivitas True Wireless mendukung sambungan langsung 
ke Wireless Access Point dengan tablet atau laptop, tanpa 
memerlukan peralatan tambahan, misalnya router.  

Sistem baru yang 
menawarkan waktu 
persiapan dan penyelesaian 
cepat tanpa dipengaruhi 
lokasi ini sangat cocok untuk 
aplikasi di ruang serbaguna 
dan bangunan bersejarah, 
dengan solusi nirkabel 
fleksibel yang menawarkan 
keuntungan besar.

Pilihan perangkat
Perangkat Nirkabel dan Perangkat Nirkabel Extended dengan 
layar sentuh kapasitif dan NFC (Near Field Communication) 
Reader internal menghadirkan pengalaman rapat sempurna. 
Fungsi layar sentuh dapat dengan mudah ditingkatkan melalui 
modul perangkat lunak.

Future-proof
Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS yang dilengkapi OMNEO 
dapat dikembangkan di masa mendatang dengan sistem DCN 
multimedia dan perangkat OMNEO lainnya, sehingga 
menghasilkan solusi yang future-proof.

Desain elegan dengan 
material terbaik.

NFC (Near Field Communication) 
Reader internal untuk smart card 
tanpa perlu bersentuhan.

Perangkat nirkabel peserta atau pimpinan yang 
dapat dikonfigurasi dengan perangkat lunak.

Mikrofon sederhana yang dapat dilepas.

Kejelasan ucapan yang luar biasa.

WAP (Wireless Access Point) stand alone dan mudah dipasang.  
Konektivitas True Wireless dan dengan antarmuka browser internal. 
Dukungan untuk Kontrol Kamera HD otomatis.

Manajemen baterai pintar. 
Mode tidur untuk menghemat 
masa pakai baterai.

Perangkat Nirkabel Extended dengan 
layar sentuh elegan 4,3 inci.

Personalisasikan dengan tampilan 
logo pribadi Anda.




