
Bosch lanserer et nytt trådløst konferansesystem som gjør konferanser 
enklere, hyggeligere og mer produktive. 

 ▶ Standard Wi-Fi-teknologi for sameksistens med andre Wi-Fi-nettverk.
 ▶ Smart trådløs administrasjon for å sikre interferensfrie trådløse konferanser.
 ▶ Trådløse enheter med berøringsskjerm og innebygd NFC-leser for en best mulig møteopplevelse 

og fremtidige utvidelsesmuligheter.
 ▶ Ekte trådløs tilkobling for enkel konfigurasjon og kontroll, uten behov for ekstra ruter. 
 ▶ OMNEO-klar for fremtidig utvidelse med DCN multimediasystemer.    

DICENTIS trådløst konferansesystem  
Maksimal fleksibilitet. Ingen interferens.
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Maksimal fleksibilitet. Ingen lydinterferens.
Det nyskapende trådløse konferansesystemet DICENTIS bruker 
avansert teknologi, standard Wi-Fi og smart trådløs 
administrasjon for å sikre interferensfrie trådløse konferanser. 
Det er utviklet for å være markedets mest fleksible system, 
og er raskt og enkelt å sette opp og ta ned for små møter 
og større konferanser. 

Ekte trådløs tilkobling
Ekte trådløs tilkobling gir direkte tilkobling til det trådløse 
tilgangspunktet med nettbrett eller bærbar PC uten behov 
for ytterligere utstyr, for eksempel ruter.  

Det nye systemet kan raskt 
settes opp og tas ned uten 
installasjoner på stedet, 
og er ideelt for flerbruksrom 
og historiske bygninger der 
en fleksibel trådløs løsning 
gir vesentlige fordeler.

Valg av enheter
Den trådløse enheten og utvidede trådløse enheten med kapasitiv 
berøringsskjerm og innebygd NFC-leser gir en møteopplevelse 
i toppklassen. Funksjonaliteten til enhetene med berøringsskjerm 
kan lett utvides med programvaremoduler.

Fremtidssikker
Det trådløse konferansesystemet DICENTIS er OMNEO-klart, 
slik at det kan utvides med DCN-multimediasystemer og andre 
OMNEO-enheter, noe som betyr en fremtidssikker løsning.

Tidløs design 
i kvalitetsmaterialer.

Innebygd NFC-leser for 
kontaktløst smartkort.

Programvarekonfigurerbar trådløs enhet 
for deltaker eller møteleder.

Diskré mikrofon som ikke er i veien.

Enestående taletydelighet.

Frittstående, plasseringsvennlig trådløst tilgangspunkt.  
Ekte trådløs tilkobling og innebygd, intuitivt nettlesergrensesnitt.  
Støtte for automatisk styring av HD-kamera.

Smart batterihåndtering. 
Hvilemodus for å spare 
batteritid.

Utvidet trådløs enhet med elegant 
4,3" berøringsskjerm.

Kan tilpasses personlig med egen logo.




