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DCNM-DSL Dil seçicili kongre cihazı
DICENTIS

u Katılımcı, ikili kullanım veya başkan cihazı olarak
yapılandırılabilir

u Yerel karakterle dil gösterimi

u Hızlı katılımcı tanıma için dahili NFC

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı
standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre
edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir.
Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını,
toplantı ve konferans tesislerinin artan
gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS
Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği
benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin
kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları,
katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi
oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.
Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı ile delegeler
konuşmacıyı rahatça tercih ettikleri dilde
dinleyebilirler. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık
bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege
aydınlanan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller
arasından seçim yapabilir. Mevcut diller okunabilirliği
artırmak için yerel karakterlerle görüntülenir.
İkili kullanım ve hızlı katılımcı algılama (NFC etiket
kimlik doğrulaması ile) ek yazılım lisansları kullanılarak
kolayca etkinleştirilebilir.

İşlevler

Genel
• Tek kullanım ve başkan PC yapılandırma yazılımı

uygulaması ile yapılandırılabilir.
• Görüntüleme için 1,44 inç ekran:

– Orijinal karakterli dil seçimi.
– ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
– Dil numaraları.

• Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket
okuyucu.

• Yalnızca yazılım lisansı kullanarak erişilebilen ek
işlevsellik:

– Tanımlama işlevselliği.
– Dil seçimi (lisans dahildir).
– İkili kullanım.

• Ses kapatma tuşu.
• Yıldız ve düz geçişli bağlantıyı destekler.

Konuşma anlaşılırlığı
• Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal

netliğinde ses.
• Konuşmada maksimum anlaşılırlık sağlanır.
• Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör

ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri
beslemeyi önlemek için dahili geri besleme
engelleyici bulunur.

Güvenlik
• Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını

sağlar.

Mikrofonlar
• DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL

takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur
(ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler
Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi
kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece
arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör
net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler
Üst tarafta:
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• 2 dokunmatik tuşlu 1,44 inç ekran.
• NFC kimlik doğrulama göstergesi.
• Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:

– Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
– Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini

gösterir.
• Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:

– Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
– Konuşulabilir – Beyaz.
– Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
– Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:
• Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner

kontroller.

Ara bağlantılar
• Takılabilir mikrofon soketi.
• İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık

soketleri.
• Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu

bağlantı.
• Anında Tak ve kullan özelliği.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Global DOC ISO 22259:2019

Avrupa CE DECL EC DCNM-DSL

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 Dil seçicili DCNM‑DSL DICENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Besleme gerilimi 48 VDC

Güç tüketimi 3,6 W

Frekans tepkisi 100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede
-3 dB)

Nominal seviyede THD < % 0,1

Dinamik aralık > 90 dB.

Sinyal-gürültü oranı > 90 dB.

Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi ISO22259'a (IEC60914) göre 80 dB
SPL

Maksimum mikrofon girişi ISO22259'a (IEC60914) göre
110 dB SPL

Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı 0,5 m'de 72 dB SPL

Hoparlör maksimum çıkışı 87 dB SPL

Kulaklık nominal çıkışı 0 dBV

Kulaklık maksimum çıkışı 3 dBV

Kulaklık yük empedansı > 32 ohm <1k ohm

Kulaklık çıkış gücü 65 mW

Genel

Ekran boyutu 36,58 mm (1,44 inç)

Ekran tipi LCD

Temassız NFC etiketi desteği ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106
kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/
sn.).

Mekanik

Montaj Masa üstü

Boyutlar (Y x G x D), mikrofonsuz 72 x 259 x 139 mm
(2,8 x 10,2 x 5,5 inç)

Renk (üst ve taban) Trafik siyahı (RAL 9017)

Ağırlık Yaklaşık 955 g (2,1 lb)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı 5ºC ila +45ºC
(41ºF ila +113ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -30 ºC ila +70 ºC
(-22 ºF ila +158 ºF)

Bağıl nem < %90, > %5
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Sipariş bilgileri

DCNM-DSL Dil seçicili kongre cihazı
Dil seçicili, 1,44 inç ekranlı ve NFC kimlik okuyuculu
DICENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği
ayrı olarak sipariş edilir.
Sipariş numarası DCNM-DSL | F.01U.313.728

Aksesuarlar
DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli
Mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132
DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICS | F.01U.374.039
F.01U.288.448
DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-MICL | F.01U.288.447
DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası
On adet DICENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek
yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli
mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma
çantası.
Sipariş numarası DCNM-TCD | F.01U.335.596
DCNM-DICH DCNM-D için kimlik kartı yuvası
Kart takıldığında otomatik olarak oturum açan,
çıkarıldığında ise oturumu kapatan katılımcı kimlik kartı
kabı. Bir kutuda 25 parça bulunur.
Sipariş numarası DCNM-DICH | F.01U.396.439
DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB02-I | F.01U.332.138
DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet)
sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB05-I | F.01U.332.019
DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik
(33,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB10-I | F.01U.332.020
DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m
Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik
(82,0 feet) sistem ağ kablosu.
Sipariş numarası DCNM-CB25-I | F.01U.332.021

LBB3443/00 Hafif kulaklık
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar,
değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.
Sipariş numarası LBB3443/00 | F.01U.508.901
LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar,
değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.
Sipariş numarası LBB3443/10 | F.01U.009.041
HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık
Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık,
değiştirilebilir kulaklık süngeri.
Sipariş numarası HDP-LWN | F.01U.132.714
HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı
İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.
Sipariş numarası HDP-ILN | F.01U.012.808
ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.
1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2
uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı.
Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim
Sipariş numarası ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378
ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.
8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2
uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı.
Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim
Sipariş numarası ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412

Yazılım Seçenekleri
DCNM-LSID 1 kullanıcıyı tanıma için lisans
DICENTIS Oylama özellikli toplantı cihazı, DICENTIS Dil
seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı
toplantı cihazı, DICENTIS Multimedya cihazı ve DICENTIS
Genişletilmiş kablosuz ile koltukta tanımlamayı
etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.
Sipariş numarası DCNM-LSID | F.01U.300.533
DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans
DICENTIS Toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı
cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı ve
DICENTIS kablosuz cihazlarda koltukta ikili kullanımı
etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.
Sipariş numarası DCNM-LSDU | F.01U.310.246

Hizmetler
EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası EWE-DCNDIS-IW | F.01U.348.731

Temsilci:
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www.boschsecurity.com
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