
Bosch DCN Επόμενης γενιάς
Διάλογος χωρίς όρια...

Με νέο δυναμικό λογισμικό!
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Το Ψηφιακό Συνεδριακό Δίκτυο (DCN) 
Επόμενης γενιάς της Bosch αποτελεί το 
ξεχωριστό νέο πρόσωπο της ψηφιακής 
διαχείρισης συνεδρίων. 
Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις του 
συνεδρίου σας, το DCN της Bosch 
Επόμενης γενιάς μπορεί να ανταποκριθεί 
σε αυτές, συνδυάζοντας ελκυστικό 
σχεδιασμό, αξιοπιστία, ευελιξία και  
έλεγχο στις συνεδριάσεις. Σας βοηθά 
να κάνετε το επόμενο βήμα στη διαχείριση 
συνεδριακού συστήματος. Για να 
δημιουργήσουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
εργονομικής αποτελεσματικότητας και 
ελκυστικού σχεδιασμού, οι σχεδιαστές μας 
συμβουλεύτηκαν συνέδρους, διερμηνείς 
και χειριστές, και αναποκρίθηκαν στις 
συστάσεις τους. Το αποτέλεσμα είναι 
η βέλτιστη ικανοποίηση για όλους στην 
αλυσίδα του συνεδρίου.

Με το DCN της Bosch Επόμενης γενιάς, 
μπορείτε να χαλαρώσετε. Η συνεδρίασή 
σας είναι σε καλά χέρια.

Σχεδιασμένο 
 να είναι διακριτικό

Καινοτομία στην ψηφιακή διαχείριση 
του συνεδρίου
Το DCN της Bosch έχει ήδη κερδίσει την 
παγκόσμια αναγνώριση για την ευελιξία του 
και το DCN Επόμενης γενιάς συνεχίζει την 
παράδοση. Είναι ιδανικό για εφαρμογές 
από ομάδες συζήτησης μέχρι πολυγλωσσικά 
συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες. 
Στο απλούστερο επίπεδό του, χειρίζεται 
την ακρόαση και συνομιλία χωρίς χειριστή: 
στο πιο προχωρημένο επίπεδο, αποτελεί 
μια ενσωματωμένη υποδομή επικοινωνίας  
για να διευκολύνει και να διαχειρίζεται ακόμη 
και τα πιο σύνθετα διεθνή συνέδρια. Με το  
DCN Επόμενης γενιάς, επωφελείστε από την 
πολυετή εμπειρία της Bosch στα συνεδριακά 
συστήματα. Έχετε τη σιγουριά ενός 
αξιόπιστου, καθιερωμένου συνεργάτη. 
Μπορείτε να υπολογίζετε σε ένα παγκόσμιο 
δίκτυο υποστήριξης.

Όταν σκέφτεστε συνέδριο, σκεφτείτε Bosch.
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• Σχεδιασμός σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

• Ισχυρή σουίτα λογισμικού μέσω εξαιρετικής εργονομίας

• Χωρίς παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα

•  Εξαιρετική ευκρίνεια ομιλίας (μέχρι 20 kHz)

•  Υψηλής ταχύτητας καλώδιο κορμού οπτικών ινών χωρίς απώλειες

• Ρύθμιση βήμα προς βήμα και έλεγχος οθόνης αφής

• Πλήρης εμφάνιση γραφικών μέσω προβολέων ή οθονών

• Αυτόματος έλεγχος κάμερας

• 31 γλώσσες διερμηνείας, συν την τρέχουσα γλώσσα

• Πλήρης γκάμα δυνατοτήτων ψηφοφορίας

•  Καταχώρηση παρουσίας με κάρτες αναγνώρισης

• Εισαγωγή 2

• Σύστημα & ελκυστικός σχεδιασμός  4-5

• Ευρεία γκάμα μονάδων μικροφώνων 6-9

• Διερμηνεία 10-11

• Ξεχωριστές γραμμές διερμηνείας 12-13

• Έλεγχος μέσω λογισμικού  14-15

• Ψηφοφορία & καταχώρηση 16-17

• Επέκταση ήχου και βίντεο 18

• Συγκριτικός πίνακας συστήματος 19
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Εξελιγμένο 
 και ελκυστικό

Οθόνη βίντεο

Μονάδες Concentus

Η/Υ ελέγχου

Μονάδες χωνευτής 
τοποθέτησης

Καμπίνες διερμηνείας

Ακτινοβολητής Integrus 

Δέκτες Integrus 

Οθόνη αφής

Μονάδα κεντρικού ελέγχου
Ψηφιακή επέκταση ήχου (καταγραφή ήχου)
Πομπός Integrus 
Μονάδα CobraNet™ 

Συνεδριακές μονάδες

Ethernet

Ελκυστικός σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός παίζει ένα βασικό ρόλο στον 
τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους: είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα 
περιβάλλον που προωθεί τον εποικοδομητικό 
διάλογο. Το DCN Επόμενης γενιάς προσφέρει 
έναν τέλειο συνδυασμό εξελιγμένης εμφάνισης 
και βελτιστοποιημένης απόδοσης. Η διάταξη 
του κομψού πίνακα ελέγχου έχει μία άμεση 
οικεία αίσθηση. Και η εφαρμογή της 
προηγμένης ακουστικής και οπτικής 
τεχνολογίας καθιστά εύκολο να ακούτε – 
και να διαβάζετε – ακριβώς τι συμβαίνει. 
Όλο αυτό καθησυχάζει τους χρήστες και 
τους δίνει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει καλά 
νέα για την επιχείρησή σας.

Πολυχρηστικός σχεδιασμός συστήματος
Το σύστημα DCN Επόμενης γενιάς έχει 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι 
εξαιρετικά πολυχρηστικό. Το σύστημά 
σας μπορεί να είναι όσο μικρό ή μεγάλο 
θέλετε, ενώ επιπρόσθετες μονάδες είναι 
δυνατό να συνδεθούν στις υπάρχουσες 
σε διαμόρφωση "βρόχου διέλευσης". 
Το σύστημα μπορεί να δεχθεί μέχρι και 
4000 θέσεις μικροφώνου, στην περίπτωση 
που τοποθετηθούν περισσότερες μονάδες 
Κεντρικού Ελέγχου (Central Control Unit, 
CCU) σε διάταξη στοίβας. Προσφέρεται 
επίσης ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
συμβατότητας με εξωτερικά συστήματα.
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DCN Concentus 
Το μεγάφωνο επίπεδου 
πίνακα αυξάνει σημαντικά 
την ακουστική απόδοση

DCN χωνευτής τοποθέτησης
Οι πίνακες χωνευτής 
τοποθέτησης 'click-to-fit' 
απλοποιούν την εγκατάσταση. 
Βραβευμένος σχεδιασμός IF.

DCN Discussion
Ολοκληρωμένες 
δυνατότητες 
ψηφοφορίας Μία μονάδα 
μικροφώνου μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
για δύο συνέδρους 
με εντελώς ξεχωριστή 
συζήτηση κα 
δυνατότητες ξεχωριστών 
γραμμών διερμηνείας.

Καμπίνα διερμηνείας DCN 
31 γλώσσες διερμηνείας συν 
συν την τρέχουσα γλώσσα. 
Τα ηχητικά σήματα παρέχουν 
επιβεβαίωση στους διερμηνείς 
με προβλήματα οράσεως.
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Απλότητα στη λειτουργία  
 και ακουστική απόδοση

•  Συνεχής κατευθυντικότητα σε όλες 
τις συχνότητες

•  Κορυφαία κάλυψη ήχου
•  Μειώνει σημαντικά την ακουστική 

ανάδραση ("σφύριγμα")
•  Αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας

DCN 
Ηχείο επίπεδου πίνακα 
Concentus Επόμενης γενιάς

Καλή αντιληπτότητα ομιλίας 
για τρία άτομα

Σύστημα DCN Επόμενης γενιάς 
Το DCN Επόμενης γενιάς σας δίνει το συνολικό έλεγχο του περιβάλλοντος του 
συνεδρίου σας – ανεξάρτητα από το εάν είναι ένα μόνιμο σύστημα ή μια μεγάλη 
διαμόρφωση η οποία χρειάζεται συχνή τροποποίηση ή επέκταση για να ικανοποιήσει 
τις διάφορες απαιτήσεις. Βασίζεται σε μία μονάδα κεντρικού ελέγχου που λειτουργεί 
με ή χωρίς λογισμικό εφαρμογής. Τα δομοστοιχεία και τα εξαρτήματα μπορούν 
να συνδυαστούν με απόλυτη ευελιξία για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας.

Μονάδες Concentus για επιφάνεια τραπεζιού
Όλες οι μονάδες συνέδρου και προέδρου διαθέτουν 
το πρωτοποριακό μεγάφωνο επίπεδου πίνακα το οποίο 
βελτιώνει την ακουστική απόδοση (μέχρι 20 kHz) και 
μειώνει την ανάδραση, με αποτέλεσμα την εξαιρετική 
αντιληπτότητα ομιλίας. Τα συγκεκριμένα μοντέλα 
προσφέρουν επίσης επιλογείς γλώσσας καναλιού, 
ανιχνευτές κάρτας αναγνώρισης και μία οθόνη 
γραφικών LCD οπίσθιου φωτισμού που εμφανίζει 
όλους τους βασικούς χαρακτήρες των Windows – 
συμπεριλαμβανομένων των πολύπλοκων ευρωπαϊκών 
γλωσσών και των γλωσσών με εικονογραφική γραφή, 
όπως η κινεζική και η ιαπωνική.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ
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Νέα ευελιξία που οδηγεί  
 το συνέδριό σας στην κορυφή     
 της κατηγορίας του

Λύσεις χωνευτής τοποθέτησης
Οι μονάδες χωνευτής τοποθέτησης DCN Επόμενης γενιάς  
ενσωματώνουν τις ίδιες λειτουργίες (εκτός από την οθόνη LCD) 
και τα ίδια οφέλη απόδοσης με τις κονσόλες DCN Concentus, 
ενώ επιτρέπουν στις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας 
μόνιμες εγκαταστάσεις να ενσωματώνονται σε επιφάνειες 
τραπεζιού και στηρίγματα χεριών καθίσματος. Κομψές και 
εύχρηστες, οι μονάδες χωνευτής τοποθέτησης συνδυάζονται απλά 
σε μια σειρά και καταλήγουν σε ταιριαστές πλευρικές τάπες.

Βραβείο κύρους iF 
Η σειρά προϊόντων χωνευτής 
τοποθέτησης και το μικρόφωνο DCN 
Επόμενης γενιάς έλαβαν ένα βραβείο 
κύρους iF για σχεδιασμό προϊόντος 
το 2005. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι 
οι 740 συμμετέχοντες από 31 χώρες 
υπέβαλαν περίπου 1900 προϊόντα.



Συνεδριακό σύστημα DCN 
Τα συστήματα DCN της Bosch 
φημίζονται γιατί παρέχουν τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας 
ακόμη και στους μεγαλύτερους, 
εξαιρετικά σύνθετους διεθνείς 
χώρους συνεδρίων. Η συνεδριακή 
μονάδα DCN παρέχει την ίδια ισχυρή 
υποστήριξη σε μικρότερους χώρους, 
για παράδειγμα τοπικά συμβούλια, 
όπου η επικοινωνία δεν είναι 
λιγότερο κρίσιμη ή απαιτητική.
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Ελκυστικός και προσαρμόσιμος 
σχεδιασμός
Η συνεδριακή μονάδα DCN μπορεί 
εύκολα να μετατραπεί από μια 
μονάδα συνέδρου σε μια μονάδα 
προέδρου, το οποίο σημαίνει ότι 
οι προεδρεύοντες μπορούν να 
καθήσουν οπουδήποτε επιθυμούν. 
Δύο σύνεδροι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το κάθε  
μικρόφωνο, απολαμβάνοντας 
υψηλή ποιότητα ήχου και ένα 
ξεχωριστό κανάλι διερμηνείας 
για κάθε σύνεδρο. 

Η μονάδα επιτρέπει επίσης 
ηλεκτρονική ψηφοφορία πλήρους 
κλίμακας. Οι συνεδριακές μονάδες 
DCN λειτουργούν εξίσου καλά 
ως μονάδες επιφάνειας εργασίας 
ή ως ενσωματωμένος εξοπλισμός. 
Οι μονάδες διατίθενται σε 
ανοιχτόχρωμες και σκουρόχωμες 
εκδόσεις βάσης, με ποικιλία 
διακοσμητικών πλαισίων, για να 
ταιριάζουν σε κάθε εσωτερικό χώρο. 

Ισχυρή υποστήριξη για μικρότερους χώρους

• Κοινή μονάδα συνέδρου και προέδρου
• Ξεχωριστά κανάλια για δύο άτομα τη φορά
• Εργονομικός σχεδιασμός για απλή, ''διαισθητική'' χρήση
• Ηλεκτρονική ψηφοφορία
• Για μεγάλους αριθμούς συμμετεχόντων με  

μέχρι 31 γλώσσες διερμηνείας 
• Σταθερό ή αφαιρούμενο μικρόφωνο

Κορυφαία ποιότητα ήχου
Κάθε μονάδα διαθέτει δύο υποδοχές 
σύνδεσης ακουστικών, έτσι και οι 
δύο σύνεδροι μπορούν να ακούσουν τον 
ομιλητή εξίσου καλά. Οι μονάδες έχουν 
επίσης ατρωσία σε παρεμβολές από 
κινητά τηλέφωνα. Γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται ότι οι σύνεδροι μπορούν 
να έχουν τα κινητά τους ενεργοποιημένα 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
χωρίς ηχητικές παρεμβολές στο 
συνεδριακό σύστημα DCN. Με τη 
συνεδριακή μονάδα DCN, οι χρήστες 
μπορούν πάντα να βασίζονται σε 
καθαρό ήχο στη σωστή ένταση.
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Ξεπερνώντας τα 
 γλωσσικά εμπόδια

Κανάλια διερμηνείας ποιότητας HiFi 
Διαθέτοντας μέχρι 32 γλωσσικά κανάλια,  
το DCN Επόμενης γενιάς αντιμετωπίζει εύκολα 
τις υψηλότερες απαιτήσεις της παγκόσμιας 
συνεδριακής αγοράς. Οι σύνεδροι μπορούν 
να επιλέξουν τη γλώσσα του τρέχοντος ομιλητή 
ή οποιαδήποτε από τις 31 γλώσσες διερμηνείας, 
που παρέχονται όλες με πραγματική ποιότητα 
ήχου HiFi.
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Η εργονομικά σχεδιασμένη καμπίνα 
διερμηνείας αποτελεί ένα ισχυρό, 
διαισθητικό εργαλείο για διερμηνείς. 
Κατάλληλη είτε ως μονάδα επιφάνειας 
τραπεζιού είτε ως μονάδα χωνευτής 
τοποθέτησης μέσα σε επιφάνεια 
εργασίας. Έχει σχεδιαστεί ύστερα από 
διεξοδική έρευνα σχετικά με το πώς 
μπορεί το έργο του διερμηνέα να γίνει 
ευκολότερο και λιγότερο κουραστικό. 
Είναι εξαιρετικά χρήσιμη για χρήστες με 
προβλήματα όρασης, λόγω της λογικής 
τοποθέτησης των κουμπιών και της 
δυνατότητας ηχητικής διαδραστικότητας. 

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση του διερμηνέα 
οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα, ενισχύοντας 
τη φήμη του χώρου σας. Η καμπίνα διερμηνείας 
συνδέεται απλά στην καλωδίωση του 
συστήματος (όπου αναγνωρίζεται αυτόματα), 
τροφοδοτείται, και είναι έτοιμη για χρήση. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε σε καθημερινή 
βάση να αλλάζετε εύκολα τον αριθμό γλωσσών 
διερμηνείας που απαιτείται σε κάθε αίθουσα 
ενός χώρου με πολλές αίθουσες. Μπορούν 
να προστεθούν απλά επιπρόσθετες καμπίνες 
διερμηνείας για την υποστήριξη της 
δυνατότητας επιπλέον γλώσσας.
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Η γλώσσα 
 της τελειότητας

Κατανομή 32 καναλιών
Το σύστημα κατανομής γλωσσών αποτελεί ένα σημαντικό 

τομέα στην πολυγλωσσική συνεδρίαση. Οι θέσεις συνέδρου 

DCN Επόμενης γενιάς μπορούν εύκολα να εξοπλιστούν με 

ενσύρματους, χωνευτής τοποθέτησης πίνακες επιλογέα 

καναλιού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την επιλογή οποιωνδήποτε 

γλωσσών διερμηνείας ή την τρέχουσα γλώσσα. 
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Για ασύρματη ευκολία, η Bosch 
προσφέρει επίσης το Integrus, ένα 
ψηφιακό σύστημα κατανομής γλωσσών 
με υπέρυθρες που διαθέτει ατρωσία 
σε παρεμβολές από συστήματα φωτισμού 
και έντονο ηλιακό φως. Παράγει 
πεντακάθαρο ήχο χάρη σε έναν πολύ 
υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο και 
ενσωματωμένη διόρθωση σφαλμάτων.

Οι γλώσσες διερμηνείας κατανέμονται 
στους δέκτες μεγέθους τσέπης μέσω 
υπερύθρων, δίνοντας έτσι στους 
συνέδρους πλήρη ελευθερία κινήσεων 
ενώ παρακολουθούν την επιλεγμένη 
διερμηνεία γλώσσας στα ακουστικά 
τους. Επιπλέον, η μετάδοση με 
υπέρυθρες αυξάνει την ιδιωτικότητα, 
καθώς τα σήματα δεν διαπερνούν 
τοίχους ή οροφές.



14 |  DCN Επόμενης γενιάς

Έλεγχος μέσω λογισμικού
 για εκτεταμένη λειτουργικότητα

Νέα ισχυρή σουίτα λογισμικού!
Η Σουίτα Λογισμικού Συνεδρίου DCN της Bosch παρέχει τώρα στους 
πελάτες δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερου ελέγχου και προσαρμογής. 
Ξεκινώντας με την εφαρμογή διαμόρφωσης, ο χειριστής μπορεί να 
προσαρμόσει εύκολα όλες τις απαιτήσεις και τις απαραίτητες 
εξουσιοδοτήσεις για κάθε συνεδρίαση: τη συνοπτική διάταξη, 
τους συνέδρους, την ημερήσια διάταξη, τους καταλόγους ομιλητών 
και οποιεσδήποτε διαδικασίες ψηφοφορίας. Με μεγάλη ποικιλία επιλογών 
εξόδου δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης για σχεδόν όλες τις λειτουργίες, 
αυτή η σουίτα προσαρμόζεται σχεδόν σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

Η κεντρική μονάδα ελέγχου (CCU) 
ελέγχει τις μονάδες συνέδρου,τις μονάδες 
προέδρου και τις καμπίνες διερμηνείας 
μέσω καλωδίωσης DCN και επικοινωνεί 
με περιφερειακό εξοπλισμό μέσω 
καλωδίου οπτικών ινών υψηλής 
ταχύτητας χωρίς απώλειες.
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Όλη η σουίτα είναι αξιοσημείωτα εργονομική 

και η εφαρμογή χειριστή είναι βελτιστοποιημένη 

για οθόνες αφής, καθιστώντας τη διαχείριση 

του συστήματος σε πραγματικό χρόνο όσο το 

δυνατόν πιο ''διαισθητική". Τα αρχεία θεματικής 

βοήθειας παρέχουν άμεση υποστήριξη και 

ο σχεδιασμός του λογισμικού λαμβάνει υπόψη 

ακόμη και τους χρήστες με αχρωματοψία.
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Εκτεταμένες λειτουργίες 
 ψηφοφορίας και καταχώρησης

Ευέλικτη ψηφοφορία
Το DCN Επόμενης γενιάς διαθέτει 
ενσωματωμένες τις βασικές δυνατότητες 
ψηφοφορίας τύπου κοινοβουλίου. 
Χρησιμοποιώντας αποκλειστικό λογισμικό 
εφαρμογής, οι δυνατότητες μπορούν να 
επεκταθούν για να συμπεριλάβουν την 
ανταπόκριση του κοινού, την πολλαπλή 
επιλογή και την ψηφοφορία με 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Γίνεται 
εκ των προτέρων προετοιμασία των 
κειμένων, παρέχοντας τη δυνατότητα 
άμεσης εμφάνισης αποτελεσμάτων 
σε μια οθόνη βίντεο ή σε αποκλειστική 
οθόνη κειμένου στο συνεδριακό χώρο. 
Ο πρόεδρος ή ο χειριστής έχει πάντα 
τον πλήρη έλεγχο στην  έναρξη, διακοπή 
και αναστολή της ψηφοφορίας. 
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Καταχώρηση και αναγνώριση συνέδρου
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο μπορούν 
να δηλώσουν την παρουσία τους εισάγοντας 
μία κάρτα αναγνώρισης σε έναν ανιχνευτή 
καρτών χωνευτής τοποθέτησης, που είναι 
ενσωματωμένος στη μονάδα Concentus, 
ή τοποθετημένος στην είσοδο του συνεδριακού 
χώρου. Ένα κομβίο στις μονάδες των 
συνέδρων επιτρέπει την απλή καταχώρηση 
(χωρίς αναγνώριση). Μπορείτε επίσης να  
καθορίσετε ότι οι σύνεδροι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μόνο ένα συγκεκριμένο 
μικρόφωνο ή συγκεκριμένς λειτουργίες ελέγχου 
εάν έχουν μία κατάλληλη κάρτα αναγνώρισης 
ή έχουν εισάγει έναν εγκεκριμένο κωδικό PIN.
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Επέκταση
 ήχου και βίντεο

Επέκταση ήχου
Η καταγραφή του ήχου, η διερμηνεία από 
απόσταση, η μετάδοση ή η κατανομή του 
ήχου από τη μία αίθουσα στην άλλη είναι 
εφικτή σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς 
απώλειες, μέσω καλωδίωσης οπτικών ινών, 
χρησιμοποιώντας αποσυμπιεστές ήχου 
(αναλογικούς ή ψηφιακούς) που αποτελούν 
τμήμα του DCN Επόμενης γενιάς. Υπάρχει 
μια αυξανόμενη επιθυμία για δημιουργία 
συστημάτων ήχου όπου η επεξεργασία σήματος 
και οι μονάδες ενίσχυσης κατανέμονται σε 
ολόκληρη την εγκατάσταση. Κατά συνέπεια, 
το DCN Επόμενης γενιάς συνδέεται εύκολα με 
το CobraNet™, το οποίο αποτελεί την ηγετική 
τεχνολογία της βιομηχανίας για την κατανομή 
μη συμπιεσμένου ψηφιακού ήχου σε 
πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου Fast Ethernet.

Έλεγχος κάμερας - μία επιπλέον διάσταση 
στα συνεδριακά συστήματα
Η οπτική διάσταση όχι μόνο δημιουργεί 
ενδιαφέρον και εστιάζει την προσοχή, αλλά 
επίσης ενημερώνει τους συμμετέχοντες και τους 
παρατηρητές (για παράδειγμα δημοσιογράφους) 
σχετικά με τον ομιλητή. Το DCN Επόμενης 
γενιάς μπορεί αυτόματα να προβάλλει μια 
εικόνα του εκάστοτε ομιλητή σε μόνιτορ 
ή οθόνες προβολής στην κυρίως αίθουσα, 
στον προθάλαμο, στις καμπίνες διερμηνέων,  
στις αίθουσες διαλειμμάτων ή οπουδήποτε 
αλλού απαιτείται. Υπάρχει η δυνατότητα 
εμφάνισης στην οθόνη του όνοματος του 
ομιλητή και επιπλέον πληροφοριών. Ο έλεγχος 
κάμερας είναι αυτόματος, οπότε δεν απαιτείται 
συνεχής προσοχή από το χειριστή. Οι κάμερες 
Bosch AutoDome® είναι ιδανικές για τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή.
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Συγκριτικός πίνακας συστήματος
Ποιο είναι το τέλειο σύστημα DCN για το 
συνέδριο ή τη συνδιάσκεψή σας; Οι παραπάνω 
πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε 
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και να επιλέξετε 
το σύστημα DCN που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες σας.

Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά
DCN 

Concentus

DCN 
Χωνευτής 

τοποθέτησης
DCN 

Discussion

Δομημένη συνεδρίαση Συνεδριακό σύστημα • • •

Διαφορετικές γλώσσες Διερμηνεία • • •

Έλεγχος χειριστή Η/Υ, οθόνη αφής • • •

Εμφάνιση πληροφοριών Οθόνες μεγάλης κλίμακας • • •

Προβολή ομιλητή Έλεγχος κάμερας • • •

Ψηφοφορία Κουμπιά ψηφοφορίας • • •

Έλεγχος πρόσβασης Κάρτες με τσιπ, PIN • •

Προσωπική συζήτηση Ενδοεπικοινωνία • •

Μηνύματα Οθόνη LCD συνέδρου •



Μία Παράδοση Ποιότητας και Καινοτομίας
Για περισσότερα από 100 χρόνια, το όνομα 
Bosch είναι συνώνυμο της ποιότητας και 
της αξιοπιστίας. Η Bosch είναι ο παγκόσμιος 
προμηθευτής επιλογών για καινοτομικές 
τεχνολογίες, υποστηριζόμενες από τα 
υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών και 
υποστήριξης.

Τα Συστήματα Ασφαλείας της Bosch 
με υπερηφάνεια προσφέρουν μια πλήρη 
σειρά λύσεων για συστήματα προστασίας, 
ασφάλειας, επικοινωνιών και ήχου με 
την συνδρομή των οποίων υλοποιούνται 
καθημερινά εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, 
από κυβερνητικά κτήρια και δημόσιους 
χώρους έως βιομηχανίες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και κατοικίες.

Bosch Security Systems
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
www.boschsecurity.gr
ή στείλτε μας ένα μήνυμα  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
στη διεύθυνση  
boschST@gr.bosch.com 
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