DICENTIS Draadloos conferentiesysteem
Maximale flexibiliteit. Geen interferentie.

Bosch introduceert een nieuw draadloos conferentiesysteem waarmee
u vlotter, plezieriger en productiever dan ooit kunt vergaderen.
▶▶ Standaard Wi-Fi-technologie dus geen problemen met andere Wi-Fi-netwerken.
▶▶ Slim draadloos beheer voor draadloze vergaderingen zonder interferentie.
▶▶ Draadloze apparaten met touch screen en ingebouwde NFC-lezer voor
probleemloos vergaderen en toekomstige uitbreidingen.
▶▶ Werkelijk draadloze verbindingen, eenvoudig te configureren en te beheren
zonder dat er een extra router nodig is.
▶▶ Gereed voor OMNEO voor toekomstige uitbreiding met DCN multimediasystemen.

Maximale flexibiliteit. Geen audio-interferentie.
Het vernieuwende DICENTIS Draadloos conferentiesysteem maakt
gebruik van geavanceerde technologieën, standaard Wi-Fi en
slim draadloos beheer voor draadloze vergaderingen zonder
interferentie. Dit conferentiesysteem is het meest flexibele
systeem op de markt en kan eenvoudig worden geïnstalleerd en
aangepast voor kleine en grote vergaderingen en conferenties.
Werkelijk draadloze verbindingen
Door werkelijk draadloze verbindingen kan een tablet of laptop
rechtstreeks verbinding maken met het draadloze toegangspunt
zonder extra apparatuur, zoals een router.

Apparaatkeuze
Het standaard draadloze apparaat en het draadloze apparaat
met capacitief touch screen en ingebouwde NFC-lezer (Near Field
Communication) zorgen dat u probleemloos kunt vergaderen.
De functionaliteit van apparaten met een touch screen kan
eenvoudig worden uitgebreid door middel van softwaremodules.
Klaar voor de toekomst
Het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem is gereed voor OMNEO
en kan later worden uitgebreid met DCN multimediasystemen en
andere OMNEO-apparaten, zodat deze oplossing klaar is voor de
toekomst.

Zelfstandig, eenvoudig te plaatsen draadloos toegangspunt.
Werkelijk draadloze verbindingen en met ingebouwde browserinterface.
Ondersteuning voor automatische HD-camerabesturing.

Tijdloos ontwerp uitgevoerd
in hoogwaardige materialen.

Discrete, onopvallende microfoon.

Slim batterijbeheer. Slaapmodus
om de batterij te sparen.

Uitstekende spraakverstaanbaarheid.

Ingebouwde NFC-lezer voor
contactloze smartcard.

Uitgebreid draadloos apparaat met
elegant 4,3-inch touch screen.

Aan te passen met uw eigen logo.

Draadloos apparaat is softwarematig te
configureren voor deelnemer of voorzitter.

Bosch Security Systems
Ga voor meer informatie over de producten van
Bosch naar www.boschsecurity.nl of stuur een
e-mail naar nl.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015
Gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden
CO-EH-nl-06_F01U561138_02

Het nieuwe systeem is snel
te installeren en af te breken
zonder dat dit invloed heeft
op de locatie en is daardoor
ideaal in multifunctionele
ruimten en historische
gebouwen waar een
flexibele draadloze oplossing
aanzienlijke voordelen biedt.

