
Bosch, konferansları hiç olmadığı kadar sorunsuz, eğlenceli ve verimli 
hale getiren yeni bir kablosuz konferans sistemini tanıtıyor. 

 ▶ Diğer Wi-Fi ağlarıyla aynı anda bulunma için standart Wi-Fi teknolojisi.
 ▶ Çakışmasız kablosuz konferanslar sağlamak için Akıllı Kablosuz Yönetimi.
 ▶ Üstün toplantı deneyimi ve gelecekte genişletebilme olanağı için Dahili NFC 
okuyuculu dokunmatik Kablosuz Cihazlar.

 ▶ Ek bir router'a ihtiyaç duymadan kolay yapılandırma ve kontrol için 
Gerçek Kablosuz bağlantı. 

 ▶ Gelecekte DCN multimedia sistemleriyle genişletme amacıyla OMNEO için hazır.    

DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi 
Maksimum esneklik. Sıfır çakışma.
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Maksimum esneklik. Sıfır ses çakışması.
Yenilikçi DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi'nde çakışmasız 
kablosuz konferanslar sağlamak için en son teknolojiler, standart 
Wi-Fi ve akıllı kablosuz yönetim kullanılır. Mevcut en esnek 
görüşme sistemi olacak şekilde tasarlanan sistem, küçük 
toplantılar ve büyük konferansların hızlı ve kolay bir şekilde 
kurulup dökümünün alınmasını sağlar. 

Gerçek Kablosuz bağlantı
Gerçek Kablosuz bağlantı, herhangi bir tablet veya dizüstü 
bilgisayar ile router gibi ek bir cihaza ihtiyaç duymadan 
doğrudan Kablosuz Erişim Noktasına bağlantı sağlar.

Konuma etki etmeden hızlı 
kurulum süresi sunan yeni 
sistem, esnek bir kablosuz 
çözümün önemli avantajlar 
sunduğu çok amaçlı 
odalardaki ve tarihi 
binalardaki uygulamalar 
için kusursuzdur.

Cihaz tercihi
Kablosuz Cihaz ve kapasitif dokunmatik ekranla genişletilmiş 
Kablosuz Cihaz ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Okuyucusu üstün 
bir toplantı deneyimi sağlar. Dokunmatik ekranlı cihazların işlevleri 
yazılım modülleriyle kolayca geliştirilebilir.

Geleceğe hazır
OMNEO için hazır olan DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi, 
geleceğe hazır bir çözüm oluşturacak şekilde gelecekte DCN 
multimedia sistemleriyle ve diğer OMNEO cihazlarıyla genişletilebilir.

Yüksek kaliteli kaplama malzemeleriyle 
her zamana ait tasarım.

Temassız akıllı kart için dahili Yakın 
Alan İletişimi (NFC) Okuyucusu.

Yazılımla yapılandırılabilen katılımcı 
veya başkan kablosuz cihazı.

Farklı, işlevsel mikrofon.

Mükemmel konuşma anlaşılırlığı.

Tek, yerleştirilmesi kolay Kablosuz Erişim Noktası (WAP).  
Gerçek Kablosuz bağlantı ve dahili tarayıcı arayüzü ile. 
Otomatik HD Kamera Kontrolü için destek.

Akıllı pil yönetimi. Pil çalışma 
zamanından tasarruf etmek 
için uyku modu.

Şık 4,3 inç dokunmatik ekranlı 
Kablosuz Genişletme Cihazı.

Kendi kişisel logonuzu görüntüleyerek 
kişiselleştirme.




