
Bosch lanserar ett nytt trådlöst konferenssystem som får konferenser 
att löpa smidigare, bli mer njutbara och mer produktiva än någonsin tidigare. 

 ▶ Wi-Fi-standardteknik som samexisterar med andra Wi-Fi-nätverk.
 ▶ Smart trådlös hantering som garanterar störningsfria trådlösa konferenser.
 ▶ Trådlösa enheter med pekskärm och inbyggd NFC-läsare för verkligt smidiga möten och framtida 

utbyggnad.
 ▶ Trådlös anslutning för enkel konfiguration och kontroll, utan behov av en ytterligare router. 
 ▶ Redo för OMNEO för framtida utbyggnad med DCN multimedia-system.    

DICENTIS Wireless Conference System  
Maximal flexibilitet. Inga störningar.
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Maximum flexibilitet. Inga ljudstörningar.
Det innovativa systemet DICENTIS Wireless Conference använder 
toppmodern teknik, Wi-Fi och smart trådlös hantering och kan 
därigenom garantera störningsfria trådlösa konferenser. 
Systemet är det mest flexibla diskussionssystemet på marknaden. 
Det är enkelt och går snabbt att ställa i ordning och plocka ihop 
till små möten och stora konferenser. 

Trådlös anslutning
Trådlös anslutning ger en direkt anslutning till den trådlösa 
åtkomstpunkten från en valfri surfplatta eller bärbar dator. 
Ingen ytterligare utrustning behövs, t.ex. routrar.  

Det nya systemet är lätt att 
ställa i ordning och plocka 
ihop oavsett plats, och det 
passar perfekt för allmänna 
utrymmen och historiska 
byggnader där en flexibel 
trådlös lösning erbjuder 
stora fördelar.

Möjlighet att välja enhet
De vanliga och utökade trådlösa enheterna med kapacitiv 
pekskärm och inbyggd NFC-läsare gör mötet till ett rent nöje. 
Pekskärmsenheternas funktion är lätt att bygga ut med 
programmoduler.

Framtidssäkert
DICENTIS Wireless Conference System är redo för OMNEO och 
kan därmed byggas ut i framtiden med DCN multimedia-system 
och andra OMNEO-enheter, vilket ger en framtidssäker lösning.

Tidlös design i exklusiva 
material.

Inbyggd NFC-läsare för 
kontaktlösa smartkort.

Trådlös enhet för deltagare eller ordförande 
med inställningsbart program.

Diskret mikrofon.

Extremt tydligt tal.

Fristående trådlös åtkomstpunkt som är lätt att placera.  
Trådlös anslutning och ett inbyggt webbläsargränssnitt.  
Stöd för automatisk HD-kamerakontroll.

Smart batterihantering. 
Viloläge för att spara 
på batteriet.

Utökad trådlös enhet med elegant 
4,3-tums pekskärm.

Anpassa med en egen logotyp.




