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DCNM-MMD2 Perangkat multimedia
DICENTIS

u Layar sentuh kapasitif 7" untuk video, konten
rapat, dan akses internet

u Pembaca tag NFC (Near Field Communication)
internal tanpa sentuhan

u Mikrofon yang dapat dipasang tanpa
mengganggu

u Loudspeaker dua arah internal

u Fungsi tambahan melalui lisensi perangkat
lunak dan aplikasi pihak ketiga/kustom

Perangkat multimedia DICENTIS sangat penting untuk
dewan lokal dan wilayah dan ideal jika Anda
memerlukan konten multimedia. Perangkat ini mudah
dicolokkan ke, atau dilepaskan dari, sistem Konferensi
DICENTIS menggunakan kabel jaringan sistem.
Konektor berada di bagian bawah perangkat, yang
memastikan instalasi sistem yang rapi dan bersih.
Perangkat bisa berdiri bebas atau dipasang ke meja
dengan sekrup pemasangan.

Untuk memadukan keamanan dan kemudahan
penggunaan, perangkat mendukung Identifikasi,
dengan menggunakan pembaca Near Field
Communication (NFC).

Perangkat multimedia DICENTIS dapat
dikonfigurasikan dari jarak jauh sebagai kursi
pemimpin rapat atau peserta dan dilengkapi fungsi
penonaktifan jarak jauh untuk menghemat energi.
Perangkat ini memiliki kualitas audio yang sempurna
dan mikrofon yang dapat dicolokkan, yang dapat
dipesan secara terpisah.

Perangkat multimedia dapat disambungkan dalam
konfigurasi daisy-chain yang sederhana atau
disambungkan dalam konfigurasi bintang, yang setiap
perangkatnya tersambung ke Daya melalui switch yang
kompatibel dengan Ethernet menggunakan kabel
standar CAT‑5e (atau kabel yang lebih baik) secara
terpisah.

Fungsi

Kontrol dan indikator
• Tampilan grafis sentuh kapasitif 7” berwarna yang

meliputi:
– Penelusuran agenda dan data rapat.
– Penelusuran di Internet.
– Logo pelanggan dapat ditampilkan di layar login

dan layar beranda.
– Video langsung (misalnya, menampilkan

pembicara saat ini).
– Manajemen rapat untuk pembicara.
– Kontrol volume headphone.
– Kemungkinan penambahan aplikasi android

pihak ketiga.
– Fungsionalitas dapat ditingkatkan dengan

menambahkan perangkat lunak.

• Pengembalian dokumen:
– MSWord (.doc, .docx).
– Excel (.xls, .xlsx).
– PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
– Portable Document Format (.pdf).
– Rich Text Format (.rtf).
– Plain text (.txt).

• Codec gambar:
– .jpg.
– .gif.
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– .png.
– .bmp.
– .webp.

• Codec audio:
– AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
– Flac (.flac).
– Mp3 (.mp3).
– Vorbis (.ogg).
– PCM (.wav).

• Codec video
– H263 (.3gp, .mp4).
– H264 (.3gp, .mp4).
– MPEG4 (.3gp).
– vp8 (.webm).

• Mikrofon lepas-pasang.

• Kamera 3M piksel internal untuk digunakan nanti.

• Loudspeaker dua arah internal.

• Tombol aktif/tidak aktif mikrofon atau tombol
permintaan berbicara.

• Tombol diam mikrofon atau prioritas pembicara.

• Indikator menunjukkan: status mikrofon, yakni
permintaan berbicara dan boleh berbicara.

• Sistem speaker dua arah.

• Pembaca tag NFC (Near Field Communication)
internal tanpa sentuhan

Interkoneksi
• Soket untuk mikrofon yang dapat dipasang.

• Koneksi kompatibel 2x RJ45 untuk komunikasi
sistem dan daya.

• Soket 3,5 mm untuk headphone, mikrofon
eksternal, atau mikrofon headset.

• Plug‑and‑play aktif.

• Dapat dipasangi tempat kartu nama magnetik.

Sertifikasi dan persetujuan

Wilayah Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan
peraturan

Eropa CE DCNM-MMD2

Komponen disertakan

Kuantit
as

Komponen

1 Perangkat Multimedia DICENTIS
DCNM‑MMD2

Spesifikasi teknis

Umum

Ukuran layar 7 inci, 1.024 x 600
piksel

Jenis layar Multi-sentuh kapasitif

Sistem operasi Android 4.03

Didukung tag NFC tanpa
sentuh

Berdasarkan: ISO/
IEC14443 Tipe A (dari
106 kbps hingga 848
kbps. MIFARE 106
kbps).

Kelistrikan

Tegangan suplai 48 Vdc IEEE 802.3 di
Tipe 2

Pemakaian daya 12 W

Respons frekuensi 100 Hz-20 kHz
(-3 dB pada tingkat
nominal)

THD pada tingkat nominal < 0,05 %

Rentang dinamis 96 dB
(14‑110 dBSPL)

Nilai SNR 66 dB sehubungan
dengan headroom
tingkat nominal 30 dB

Input audio

Input mikrofon nominal 80 dB SPL
berdasarkan EN-ISO
22259

Input mikrofon maksimum 110 dB SPL
berdasarkan EN-ISO
22259

Input nominal mikrofon
eksternal

-38 dBV

Input maksimum mikrofon
eksternal

-25 dBV
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Output audio

Output nominal loudspeaker 72 dB SPL @ 0,5 m

Output maksimum
loudspeaker

90 dB SPL

Output nominal headphone -9 dBV

Output maksimum
headphone

-6 dBV

Mekanis

Pemasangan Di atas meja

Dimensi (P x L x T) 75 x 312 x 175 mm
(2,95 X 12,28 x 6,89
in)

Berat 1,85 kg (4,078 lb)

Warna Hitam pekat
RAL 9017
Abu-abu mutiara
RAL 9022

Lingkungan

Suhu pengoperasian 0 ºC hingga +35 ºC
(32 ºF hingga
+113 ºF)

Suhu penyimpanan dan
transportasi

-20 ºC s/d +60 ºC
(-4 ºF s/d +140 ºF)

Kelembapan relatif < 90 %, > 5%

Informasi pemesanan

Perangkat Multimedia DCNM-MMD2
Perangkat konferensi multimedia dengan layar sentuh
kapasitif dan pembaca tag NFC (Near Field
Communication) internal tanpa sentuhan. Mikrofon dan
kabel harus dipesan secara terpisah.
Nomor pemesanan DCNM-MMD2 | F.01U.322.488
F.01U.348.387
Aksesori
Mikrofon high directive DCNM-HDMIC
Mikrofon Direktif Tinggi DICENTIS untuk Sistem
Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel
DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132
Mikrofon DCNM-MICS dengan tangkai pendek
Mikrofon tangkai pendek DICENTIS untuk Sistem
Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel
DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-MICS | F.01U.288.448
F.01U.374.039

Mikrofon DCNM-MICL dengan tangkai panjang
Mikrofon tangkai panjang DICENTIS untuk Sistem
Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel
DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-MICL | F.01U.288.447
Tempat kartu nama DCNM-NCH untuk DCNM-MMD
Tempat Kartu Nama untuk dipasang di bagian belakang
perangkat Multimedia DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-NCH | F.01U.274.859
Foil anti-refleksi DCNM-MMDSP untuk DCNM-MMD
Anti‑reflection foil DICENTIS untuk mencegah pantulan
yang tidak diinginkan dari lampu langit-langit dan
melindungi layar LCD perangkat Multimedia DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-MMDSP | F.01U.283.299
Kartu ACD-MFC-ISO, MIFAREclassic, 1 kB, 50 buah
Kartu ID MIFARE Classic dengan kapasitas penyimpanan
data 1 kByte, 2 area aplikasi, yang salah satunya dapat
disesuaikan. Informasi kemasan: 50 kartu/setiap unit
Nomor pemesanan ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378
Kartu ACD-EV1-ISO Card, MIFARE EV1, 8 kB, 50 buah
Kartu ID Mifare DESFire EV1 dengan kapasitas
penyimpanan data 8 kByte, 2 area aplikasi, yang salah
satunya dapat disesuaikan. Informasi kemasan: 50 kartu/
setiap unit
Nomor pemesanan ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412
Unit kabel sistem DCNM-CB02-I 2 m
Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-CB02-I | F.01U.332.138
Unit kabel sistem DCNM-CB05-I 5 m
Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-CB05-I | F.01U.332.019
Unit kabel sistem DCNM-CB10-I 10 m
Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-CB10-I | F.01U.332.020
Unit kabel sistem DCNM-CB25-I 25 m
Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-CB25-I | F.01U.332.021
LBB 3443/00 Lightweight Headphones
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.
Nomor pemesanan LBB3443/00 | F.01U.508.901
LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-diganti, dan kabel tahan
lama.
Nomor pemesanan LBB3443/10 | F.01U.009.041
HDP‑LWN Lightweight Neckband Headphone
Headphone neckband yang ringan untuk reproduksi
suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-ganti.
Nomor pemesanan HDP-LWN | F.01U.132.714
HDP‑ILN Induction Loop Neckband
Neckband loop induksi, bobot ringan.
Nomor pemesanan HDP-ILN | F.01U.012.808
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Opsi Perangkat Lunak
Lisensi DCNM-LSSL untuk pemilih bahasa di 1 kursi
Lisensi Pilih Bahasa di Kursi DICENTIS mengaktifkan fitur
pilihan bahasa di perangkat Multimedia DICENTIS dan
Perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh.
Perangkat Diskusi DICENTIS dengan pemilih bahasa
memiliki fungsi yang terintegrasi.
Nomor pemesanan DCNM-LSSL | F.01U.300.534
Lisensi DCNM-LSVT untuk voting di 1 kursi
Lisensi perangkat lunak DICENTIS untuk mengaktifkan
voting di kursi pada perangkat Multimedia DICENTIS,
perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh, dan
Perangkat nirkabel Extended DICENTIS. Perangkat
Diskusi DICENTIS dengan fungsi voting memiliki fungsi
yang terintegrasi.
Nomor pemesanan DCNM-LSVT | F.01U.300.532
Lisensi DCNM-LSID untuk identifikasi di 1 kursi
Lisensi perangkat lunak DICENTIS untuk mengaktifkan
identifikasi di kursi pada perangkat Diskusi DICENTIS
dengan fungsi voting, perangkat Diskusi DICENTIS
dengan pemilih bahasa, perangkat Diskusi DICENTIS
dengan layar sentuh, perangkat Multimedia DICENTIS,
dan Perangkat nirkabel Extended DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-LSID | F.01U.300.533

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

Data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan | 19435453835 | V11 | Oktober 13, 2020 © Bosch Security Systems 2020


