DICENTIS Inbouwserie
Modulair, IP-gebaseerd vergaderen
met voordelig installatiegemak

De DICENTIS serie vergaderposten breidt zijn portfolio
uit met de DICENTIS Inbouwserie: een modulair
systeem van vergaderposten dat installatiegemak
biedt in een opvallend, stijlvol ontwerp dat bij elk
vergadertype past. De zwart afgewerkte modules
hebben een slanke vormgeving die past in elk interieur,
en zijn daardoor geschikt voor gebruik in overheids,
niet-overheids- of intergouvermentele organisaties,

maar ook voor commerciële gebouwen en financiële
instellingen. Met de DICENTIS Inbouwserie kan het
systeem eenvoudig en voordelig worden geschaald,
aangezien toekomstige functies kunnen worden
toegevoegd wanneer dit nodig is. Door de eenvoudige
integratieopties en verbeterde gebruikerservaring is
de DICENTIS Inbouwserie de aangewezen oplossing
wanneer tafelruimte en budget van groot belang zijn.

DICENTIS Inbouwserie
Eenvoudige, kosteneffectieve installatie
▶ Met DICENTIS Inbouw kan de configurator/installateur het systeem aanpassen

aan het gewenste vergadertype.
▶ Het modulaire ontwerp maakt toekomstige toevoegingen van functies

mogelijk wanneer dat nodig is.
▶ OMNEO netwerkarchitectuur voor media maakt het gebruik van

bestaande IP-infrastructuren en PoE mogelijk.
▶ Alle modules hebben een gemakkelijk vastklikmechanisme

voor eenvoudige inbouwmontage in metalen of houten
oppervlakken zoals een tafelblad of armleuning van stoelen.
▶ De nieuwe flush-reeks (met uitzondering van het

luidsprekerpaneel) heeft dezelfde installatieafmetingen
als de Bosch DCN Flush-apparaten, waardoor
vervanging mogelijk is zonder ingrijpende aanpassingen.
▶ In combinatie met een basisapparaat kan in een opstelling

met twee gebruikers DICENTIS Inbouw tot vier
deelnemersposities ondersteunen wanneer
twee microfoons gedeeld worden,
wat ruimte en kosten bespaart.

Eenvoudige integratie
DICENTIS Inbouw kan naadloos worden gecombineerd
met andere DICENTIS vrijstaande apparaten, of
met de DICENTIS tolkenpost als een volledig ISOconforme tolkoplossing. Direct na aansluiting worden
de DICENTIS-instellingen overgenomen, zodat u het
systeem niet opnieuw hoeft op te starten. De unieke
DICENTIS servergebaseerde systeemarchitectuur
maakt integratie met toepassingen van derden en
toekomstige cloudgebaseerde services eenvoudig
en biedt een externe bureaubladtoepassing voor
onderhoudsdoeleinden.
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Verbeterde gebruikerservaring
De DICENTIS Inbouwserie is ontworpen voor een
intuïtieve gebruikerservaring en een natuurlijker
discussiesysteem, en biedt uitstekende
geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid.
De luidsprekermodule heeft dezelfde hoogwaardige
luidspreker als de bekroonde DICENTIS vrijstaande
apparaten en deelt tevens de functie dat de
luidspreker en de microfoon tegelijkertijd actief
kunnen zijn. De audiokwaliteit wordt nog verder
verbeterd doordat het schokbestendige ontwerp van
het microfoonaansluitingspaneel omgevingsgeluid
en trillingen op het tafelblad minimaliseert.
Voor het gemak zijn microfoonopties met een korte
of lange steel leverbaar met schroefaansluitingen.
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