
Bosch hân hạnh giới thiệu hệ thống hội thảo không dây mới, giúp hội thảo diễn 
ra lưu loát hơn, thú vị hơn và hiệu quả hơn trước đây. 

 ▶ Công nghệ Wi-Fi tiêu chuẩn để dùng cùng với mạng Wi-Fi khác.
 ▶ Tính năng Quản lý Không dây Thông minh bảo đảm hội thảo không dây không bị gián đoạn.
 ▶ Thiết bị Không dây có màn hình cảm ứng, với đầu đọc NFC tích hợp mang lại cuộc họp 

chất lượng cao và khả năng mở rộng trong tương lai.
 ▶ Khả năng kết nối Không dây Đích thực giúp dễ dàng lập cấu hình và kiểm soát mà không 

cần dùng thêm bộ định tuyến. 
 ▶ Tương thích OMNEO để mở rộng trong tương lai với hệ thống DCN multimedia.    

Hệ thống Hội thảo Không dây DICENTIS  
Cơ động tối đa. Không nhiễu.
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Cơ động tối đa. Không nhiễu âm thanh.
Hệ thống Hội thảo Không dây DICENTIS đầy tính sáng tạo và sử dụng công 
nghệ tiên tiến, Wi-Fi tiêu chuẩn và tính năng quản lý không dây thông minh 
để bảo đảm cuộc hội thảo không dây không bị gián đoạn. Với thiết kế linh 
hoạt nhất hiện có trên thị trường dành cho hệ thống hội thảo, thiết bị này cho 
phép thiết lập và phân chia các cuộc họp nhỏ và cuộc hội thảo lớn hơn rất 
nhanh chóng và dễ dàng. 

Khả năng kết nối Không dây Đích thực
Khả năng kết nối Không dây Đích thực cho phép kết nối trực tiếp với "Điểm 
Truy cập Không dây" (WAP) khi dùng máy tính bảng hay máy tính xách tay mà 
không cần dùng thêm thiết bị như bộ định tuyến.  

Với khả năng thiết lập và phân 
nhỏ thời gian nhanh, nhưng 
không ảnh hưởng đến vị trí, 
hệ thống mới này sử dụng hoàn 
hảo trong phòng đa chức năng 
và tòa nhà lịch sử, nơi giải pháp 
không dây linh hoạt mang lại 
nhiều lợi thế lớn.

Nhiều lựa chọn thiết bị
Thiết bị Không dây và Thiết bị Không dây Mở rộng với màn hình cảm ứng 
điện dung và Đầu đọc Giao tiếp Tầm Gần (NFC) tích hợp cho phép trải 
nghiệm cuộc họp đỉnh cao. Chức năng của thiết bị màn hình cảm ứng 
có thể dễ dàng nâng cao thông qua các mô-đun phần mềm.

Đảm bảo cho tương lai
Tương thích OMNEO nên Hệ thống Hội thảo Không dây DICENTIS có thể 
mở rộng trong tương lai, với các hệ thống DCN multimedia và thiết bị OMNEO 
khác, tạo nên giải pháp đảm bảo đáp ứng được cho tương lai.

Thiết kế vượt thời gian với 
lớp vật liệu phủ cao cấp.

Đầu đọc Giao tiếp Tầm Gần (NFC) 
tích hợp dành cho thẻ thông 
minh, không tiếp xúc.

Thiết bị không dây có thể lập cấu hình 
cho người tham dự hoặc chủ tọa.

Micrô riêng, kín đáo.

Độ rõ của giọng nói tuyệt vời.

Điểm Truy cập Không dây (WAP) độc lập, đặt đơn giản.  
Khả năng kết nối Không Dây Đích Thực và giao diện trình duyệt tích hợp. 
Hỗ trợ cho Kiểm soát Camera HD tự động.

Quản lý pin thông minh. Chế độ 
nghỉ để tiết kiệm thời gian chạy pin.

Thiết bị Không dây Mở rộng với 
màn hình cảm ứng 4,3 inch tinh tế.

Tùy chỉnh theo ý thích với logo 
hiển thị riêng của chính mình.




