
Bosch præsenterer et nyt trådløst konferencesystem, der får konferencer til 
at forløbe mere jævnt, mere bekvemt og mere produktivt end nogensinde før. 

 ▶ Wi-Fi-standardteknologi, så det fungerer sammen med andre Wi-Fi-netværk.
 ▶ Smart trådløs administration for at sikre trådløse konferencer uden interferens.
 ▶ Trådløse enheder med berøringsskærm og indbygget NFC-læser 

for en uovertruffen mødeoplevelse og fremtidige udvidelsesmuligheder.
 ▶ Ægte trådløse tilslutningsmuligheder til nem konfiguration og kontrol – 

uden behov for en ekstra router. 
 ▶ OMNEO-forberedt til fremtidig udvidelse med DCN-multimediesystemer.

DICENTIS Trådløst konferencesystem  
Maksimal fleksibilitet. Nul interferens.
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Maksimal fleksibilitet. Nul lydinterferens.
Det innovative trådløse DICENTIS-konferencesystem bruger 
moderne teknologier, standard-Wi-Fi og smart trådløs 
administration til at sikre trådløse konferencer uden interferens. 
Konferencesystemet, der er designet til at være det mest fleksible, 
der findes, er nemt at opstille og tage ned igen – både til små 
møder og større konferencer. 

Ægte trådløse tilslutningsmuligheder
Ægte trådløse tilslutningsmuligheder gør det nemt at tilslutte 
f.eks. en tablet eller en bærbar computer til det trådløse 
adgangspunkt – uden behov for yderligere udstyr, som en router.  

Med hurtig opstilling og 
nedtagning uden påvirkning 
af lokationen er det 
nye system perfekt til 
anvendelser i lokaler, der 
bruges til mange forskellige 
formål, samt i historiske 
bygninger, hvor en fleksibel, 
trådløs løsning giver 
væsentlige fordele.

Valg af enheder
Den trådløse enhed og den trådløse enhed, der er udvidet 
med kapacitiv berøringsskærm og indbygget NFC-læser, 
giver en uovertruffen mødeoplevelse. Funktionaliteten af 
berøringsskærmsenhederne kan nemt udvides via softwaremoduler.

Fremtidssikret
Det trådløse DICENTIS-konferencesystem er OMNEO-forberedt og 
kan i fremtiden udvides med DCN multimedia-systemer og andre 
OMNEO-enheder og sikrer dermed en fremtidssikret løsning.

Tidsløst design i materialer 
med avanceret finish.

Indbygget NFC-læser (Near Field 
Communication) til kontaktløs 
smart card.

Trådløs enhed, der kan konfigureres til 
deltager eller ordstyrer ved brug af software.

Diskret mikrofon.

Fremragende forståelighed.

Selvstændig WAP (Wireless Access Point), der passer næsten overalt.  
Ægte trådløse tilslutningsmuligheder og med indbygget browsergrænseflade. 
Understøttelse af automatisk HD-kamerastyring.

Smart batteristyring. 
Slumretilstand for at spare 
på batteriets driftstid.

Trådløs udvidet enhed med elegant 
4,3" berøringsskærm.

Gør skærmen personlig med dig eget 
private logo.




