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DCNM-SERVER Systeemserver
DICENTIS

u Topprestaties met een opmerkelijk klein en
veelzijdig apparaat voor DICENTIS-
conferentiesystemen met maximaal 750
apparaten

u Vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd Windows
Server-besturingssysteem, DICENTIS-software
en DHCP-server om de installatietijd te
verkorten

u Met 2 Ethernet-poorten om het DICENTIS-
netwerk van het kantoornetwerk te scheiden

u Solid State-schijf om de opstarttijd te beperken
en de betrouwbaarheid te vergroten

u Kan worden gemonteerd onder een bureau,
achter een display of in een rek

De DICENTIS-systeemserver maakt gebruik van de
nieuwste microarchitectuur van Intel en het
besturingssysteem Microsoft Windows
Telecommunications Server voor hoge prestaties en
stabiliteit voor conferentietoepassingen.

Ongeëvenaarde kracht
Supersnelle CPU en Solid State-schijf om de
prestaties te optimaliseren.

Ideaal voor elke omgeving
Door het veelzijdige ontwerp kan de DICENTIS-
systeemserver in elke omgeving worden geïnstalleerd,
van de vergaderruimte tot in het datacenter.

Systeemoverzicht

Kortere installatietijd
Kortere installatietijd op locatie vanwege vooraf
geïnstalleerde en geconfigureerde Windows Server®
2016 for Embedded Systems - Telecommunications
(16 Core), vooraf geïnstalleerde DICENTIS-
conferentiesysteemsoftware en vooraf
geconfigureerde DHCP-server.
De DICENTIS-systeemserver is een
werkstationoplossing die het hoogste prestatieniveau
levert met een opmerkelijk klein apparaat.
• Intel® Core™ i7 8700-processor (3,2 GHz, max. 4,6

GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB
cache, 6 cores)

• 16 GB DDR4-2666 non-ECC SDRAM (2 x 8 GB)

• 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD
• 2x 1 Gbps Ethernet-adapters

Certificaten en normen

RoHS Voldoet aan de richtlijn 2011/65/EC voor beperkingen
van gevaarlijke stoffen (RoHS) van de Europese Unie

WEEE Ontworpen om te voldoen aan de richtlijn 2002/96/EC
voor het verwijderen van elektrische en elektronische
apparatuur (WEEE)

ISO 11469
ISO 1043

In het product gebruikte kunststofdelen met een gewicht
van meer dan 25 g zijn gemarkeerd volgens ISO 11469
en ISO 1043.

Bevat 0% hergebruikte materialen (uitgedrukt in
gewichtsprocenten)

Het product is voor >90% recyclebaar indien het aan het
einde van de levensduur op de juiste wijze wordt
afgevoerd.

Regio Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaandui-
dingen
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Opmerkingen over installatie/configuratie

i Bericht

De DICENTIS-systeemserver wordt geleverd met
Windows Server® 2016 for Embedded Systems -
Telecommunications (16 Core) en DICENTIS-
conferentiesysteemsoftware vooraf geïnstal-
leerd. 
De DICENTIS-systeemserver wordt niet in de
handel gebracht voor algemeen gebruik (zoals
een personal computer), een server voor alge-
mene doeleinden of een commercieel haalbaar
alternatief voor een van deze systemen.

i Bericht

Next Business Day on-site ondersteuning kan al-
leen worden geleverd als het desbetreffende
systeem binnen acht weken na ontvangst is ge-
registreerd. Anders wordt de service geleverd
naar beste vermogen.Informatie over registratie-
details is beschikbaar bij elke levering (registra-
tieformulier) of via de Bosch online productca-
talogus.Next Business Day-services kunnen niet
overal in elk land worden aangeboden. Voor be-
perkingen en uitzonderingen raadpleegt u de re-
gistratiedetails op het registratieformulier.

i Bericht

DCNM-LSYS dient apart besteld te worden .

i Bericht

Montageaccessoires voor de DICENTIS-systeem-
server kunnen worden aangeschaft bij HP.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 HP Z2 Mini G4-werkstation

• Intel® Core™ i7 8700-processor (3,2 GHz, max. 4,6
GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB
cache, 6 cores)

• 16 GB DDR4-2666 non-ECC SDRAM (2 x 8 GB)

• 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD

• HP LAN-poort Flex-IO

• Windows Server® 2016 for Embedded Systems -
Telecommunications (16 Core)

• DICENTIS-conferentiesysteemsoftware

1 Voeding

• 230 W, 89% efficiëntie, groot bereik, actieve PFC-
voeding

Aantal Component

1 HP 3-year Next Business Day on-site hardware
ondersteuning

1 Beknopte installatiekaart

Technische specificaties

DICENTIS-conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie

Elektrisch

Voeding 230 W, 89% efficiëntie, groot bereik,
actieve PFC-voeding

Voedingsspanning 100-240 VAC, 50-60 Hz

Nominale ingangsstroom 3,5 A bij 90 VAC (230 W EPS)

ENERGY STAR certified Ja

80 PLUS compliant Ja, 90% efficiënt

FEMP standby power
compliant

Ja, met Wake-on-LAN uitgeschakeld: < 1
W in S5 - Voeding uit

Piekspanningstolerante
voeding met vol vermogen (is
bestand tegen piekspanning
tot 2000 V)

Ja

Mechanisch

Afmetingen (H x B x D) 58 mm x 216 mm x 216 mm

(2,28 inch x 8,5 inch x 8,5 inch)

Gewicht 3,03 Kg

Omgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C tot 35°C

Relatieve vochtigheidsgraad < 85%, > 10%

Maximale bedrijfs-/niet-
bedrijfshoogte (niet onder
druk)

5000 m/12.192 m

Opmerkingen:
De algemene technische specificaties voor het
werkstation zijn beschikbaar in de beknopte
specificaties voor het Z2 Mini G4-werkstation
(DA-16216 wereldwijde QuickSpecs - versie 1 -
17-07-2018).
Hewlett Packard en het HP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett Packard. Alle

rechten voorbehouden. Naar alle gegevens en afmetingen wordt verwezen vanuit de beknopte

specificaties van Hewlett Packard. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd.
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Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel; Xeon, Core en vPro zijn handelsmerken van

Intel. Alle rechten voorbehouden.

Energy Star is een gedeponeerd handelsmerk van de Amerikaanse Environmental Protection

Agency. Alle rechten voorbehouden.

80 PLUS is een gedeponeerd handelsmerk van Ecos. Alle rechten voorbehouden.

Bestelinformatie

DCNM-SERVER Systeemserver
Hoogwaardig beheerwerkstation voor DICENTIS-
conferentiesystemen.
DCNM-LSYS is vereist.
Bestelnummer DCNM-SERVER | F.01U.364.222
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Bosch Security Systems B.V.
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