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Systemy konferencyjne fi rmy Bosch

W ostatnich kilku latach rynek systemów 
konferencyjnych intensywnie się zmieniał i rozwiązania 
samodzielne zaczęły być wypierane przez bardziej 
zintegrowane. Współczesne systemy konferencyjne 
muszą oferować znacznie więcej pod względem 
funkcjonalności, bezpieczeństwa i ceny. Na przykład 
dzisiejszym międzynarodowym instytucjom już nie 
wystarcza możliwość prowadzenia bezpośrednich 
dyskusji i tłumaczeń symultanicznych, ale szukają one 
narzędzi wielojęzycznych, które pozwolą organizować 
duże międzynarodowe spotkania. Do tego jest 
potrzebny sprzęt spełniający najnowsze normy oraz 
zdolny obsługiwać tłumaczenia na różne języki z 
równie wysoką jakością. Klienci zarządzający centrami 
konferencyjnymi wymagają większej elastyczności 
konfi gurowania systemów i ich integracji z rozwiązaniami 
innych producentów. Potrzebują też możliwości łatwego 
zwiększania pojemności systemów w celu obsługi 
większych lub międzynarodowych wydarzeń. 

Na konferencjach, podczas których omawia się treści 
wrażliwe i poufne, dane muszą być zabezpieczone 
przed manipulowaniem, nieautoryzowanym dostępem 
i podsłuchem. 

Mimo tych coraz bardziej złożonych potrzeb 
organizacje oczekują niższych kosztów, sugerując 
wykorzystywanie istniejących sieci lub stosowanie 
jednego przewodu do przesyłania dźwięku, obrazu 
fi lmowego, danych konferencyjnych, a nawet 
zawartości z Internetu. Wszystkie te trendy wskazują 
na konieczność pozyskania stabilnego partnera 
dostarczającego systemy konferencyjne, które 
zaspokajają obecne i spodziewane przyszłe potrzeby. 
Partner powinien na przykład opierać swoje systemy 
na bezpiecznych sieciach IP, które pozwalają budować 
solidne i elastyczne rozwiązania oparte na protokole IP, 
sieci Ethernet i odpowiednim oprogramowaniu. Oraz 
oferować niezawodne rozwiązania bezprzewodowe, 
które umożliwiają szybkie konfi gurowanie i 
uruchamianie bez zakłócania bieżącej pracy.

Bosch ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie 
w projektowaniu nowoczesnych urządzeń, w tym 
do systemów konferencyjnych. Obecnie oferujemy 
całą rodzinę wysoce bezpiecznych i niezwykle 
wszechstronnych rozwiązań konferencyjnych do 
różnych obszarów zastosowań. Nasze produkty 
sprawdzą się w obsłudze zarówno niewielkich 
lokalnych wydarzeń, jak i międzynarodowych szczytów 
i konwencji.

Konstrukcja systemów jest owocem intensywnej 
współpracy z doświadczonymi uczestnikami, 
tłumaczami i operatorami. Pomogli oni inżynierom 
i projektantom Bosch dopracować interfejsy 

użytkownika — aspekt, który traktujemy priorytetowo 
w naszych obecnych produktach. 

Elastyczność i wygoda obsługi to kluczowe założenie przy 
powstawaniu naszych rozwiązań. Chcemy, aby klienci 
mogli planować rozwój i rozbudowę systemów na całe lata 
do przodu. Dzięki zaawansowanym funkcjom technicznym 
i udziale użytkowników w pracach konstrukcyjnych 
nasze systemy spełniają potrzeby całego procesu 
konferencyjnego, a dodatkowo łatwo je integrować 
i serwisować, co docenią instalatorzy. 

Rozwiązania do różnorodnych zastosowań 
— od małych lokalnych wydarzeń aż po 
wielkie międzynarodowe spotkania

Ty widzisz przyszłość systemów 
konferencyjnych opartą na sieciach 
IP — Twój sposób na utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej.
#AlwaysAhead

Klienci widzą bezpieczne 
spotkanie.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej fi rma Bosch Building Technologies jest 
liderem na rynku systemów konferencyjnych od ponad 65 lat. W jaki sposób tego dokonaliśmy? 
Spełniając wymagania klientów poprzez oferowanie od wielu lat najwyższej klasy produktów 
zaspokajających różnorodne potrzeby oraz gwarantując, że utrzymamy tę tendencję również 
w przyszłości. Bosch to sprawdzony partner biznesowy dostarczający bezpieczne rozwiązania 
konferencyjne, które słyną z jakości, elastyczności i niezawodności.

najlepsze 
parametry 
użytkowe

bezpieczne elastyczneprzyszłościowe ekonomiczne
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Światowej klasy rozwiązania do obsługi spotkań 
i konferencji

Funkcje System konferencyjny
DICENTIS

Bezprzewodowy system 
konferencyjny DICENTIS

System konferencyjny
DCN

Cyfrowy system 
dyskusyjny CCS 1000 D

SYSTEM DYSTRYBUCJI 
TŁUMACZEŃ Integrus

Dyskusja Tak Tak Tak Tak Nie dot.

Elektroniczne głosowanie Tak Tak Tak — Nie dot.

Identyfi kacja Tak Tak Tak — Nie dot.

Wybór języka Maksymalnie 100 języków + język źródłowy — Maksymalnie 31 języków + język źródłowy — Maksymalnie 31 języków + język źródłowy

Urządzenia do tłumaczenia ISO 20109:2016 — IEC60914:1988 — Nie dot.

Możliwość połączenia z systemem dystrybucji tłumaczeń 
INTEGRUS

Tak Tak Tak Tak Nie dot.

Montaż płaski — — Rodzina urządzeń do montażu płaskiego — Nie dot.

Automatyczne sterowanie kamerami Tak Tak Tak Tak Nie dot.

Obsługa platformy Dante™ Tak — Tak — Nie dot.

Materiały multimedialne Rodzina urządzeń MMD2 — — — Nie dot.

Wyświetlanie logo klienta na ekranie Tak Tak — — Nie dot.

Możliwość rozbudowy na podstawie licencji Tak Tak — — Nie dot.

Tryb podwójny Tak Tak Tak — Nie dot.

Wbudowany mechanizm nagrywania w formacie MP3 — — — Przed USB i wewnętrznie Nie dot.

Indywidualne wyjścia kanałów mikrofonowych — — Tak Tak Nie dot.

Zaawansowana konfi guracja i sterowanie za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej

— Tak — Tak Nie dot.

Oprogramowanie komputerowe do wszechstronnego 
konfi gurowania i sterowania 

Tak — Tak — Nie dot.

Synoptyczne sterowanie mikrofonami Tak — Tak — Nie dot.

Technologia systemu IP Wi-Fi Cyfrowa (autorska) Cyfrowa (autorska) Cyfrowa z wykorzystaniem podczerwieni

Maksymalna wielkość systemu 
(liczba stanowisk)

750* 120 4000 245 Nie dot.

*na życzenie można zwiększyć

Rezultatem tych wszystkich wysiłków jest rewolucyjny asortyment produktów. Nadają się one do najróżniejszych 
zastosowań — od niewielkich instalacji aż po wymagające, skomplikowane zastosowania. Klienci mogą wybrać 
przyszłościowy i całkowicie sieciowy system konferencyjny DICENTIS albo bardziej tradycyjny system konferencyjny 
DCN. Oba bezproblemowo współpracują z systemem dystrybucji tłumaczeń INTEGRUS, co ułatwia prowadzenie 
konferencji wielojęzycznych.

Do obsługi spotkań bezpośrednich, rozpraw na salach sądowych i narad fi rmowych służy cyfrowy 
system dyskusyjny CCS 1000 D z funkcją nagrywanie wypowiedzi. Natomiast wykorzystujący sieć Wi-Fi 
bezprzewodowy system konferencyjny DICENTIS nie wymaga ingerowania w strukturę budynku oraz 
szybko się konfi guruje i uruchamia. 
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Idealny do sal posiedzeń rady miasta, sal obrad 
w parlamencie, sal konferencyjnych, centrów 
konferencyjnych i wypożyczalni

System konferencyjny 
DICENTIS

 ▶ Otwarta platforma bazująca na architekturze sieci 
multimedialnych OMNEO zapewniająca elastyczność 
systemu oraz obniżone koszty instalacji i utrzymania

 ▶ Możliwość dokupienia kolejnych licencji pozwala na 
bezproblemowe rozszerzanie funkcjonalności

 ▶ Łatwa integracja z dodatkowymi systemami 
umożliwiająca dostęp do funkcji takich jak 
automatyczne sterowanie kamerą

 ▶ Jednoczesne tłumaczenie nawet 100 języków

 ▶ Łatwa współpraca z urządzeniami dźwiękowymi Dante 
innych producentów

 ▶ Optymalna obsługa zapewnia możliwie najwyższą 
wydajność

 ▶ Nadmiarowość okablowania i zasilania gwarantuje 
nieprzerwane działania systemu podczas konferencji

Informuj. Imponuj. Inspiruj.

Otwarta platforma sieciowa oparta na architekturze 
OMNEO
W systemie konferencyjnym DICENTIS wykorzystano 
wyjątkową, opartą na sieci IP architekturę sieci 
multimedialnych OMNEO. Opracowana przez Bosch i 
działająca na normalnych, standardowych sieciach Ethernet 
architektura łączy elastyczność z niskimi kosztami instalacji 
i konserwacji. System potrafi nawet wykorzystywać istniejącą 
infrastrukturę i płynnie współpracuje z rozwiązaniami innych 
producentów. Oparcie systemu na protokole IP sprawia, że bez 
problemu będzie nim zarządzał lokalny dział informatyczny.

Możliwość rozbudowy przy użyciu oprogramowania 
opartego na licencjach
Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania system 
konferencyjny DICENTIS można z łatwością rozbudowywać 
o najnowsze funkcje bez potrzeby kosztownej wymiany 
sprzętu. Klienci użytkują system w oparciu o umowę na 
obsługę serwisową oprogramowania DICENTIS. 

Bezpieczna i niezawodna eksploatacja
Nadmiarowość okablowania i zasilania chronią przed 
utratą danych w (mało prawdopodobnym) przypadku 
awarii, gwarantując utrzymanie ciągłości spotkania. Z kolei 
wszystkie sygnały audio i dane sterujące przekazywane 
przez system są kodowane przy użyciu sprawdzonych 
technologii branżowych, zgodnie z najbardziej 
wymagającymi, uznanymi na całym świecie standardami. 
Oznacza to ochronę danych przed próbami naruszenia 
ich integralności i nieautoryzowanym dostępem, co jest 
szczególnie ważne na spotkaniach, podczas których są 
przekazywane poufne informacje.

Urządzenia konferencyjne o zoptymalizowanej, 
wygodnej obsłudze
Systemy konferencyjne DICENTIS zaprojektowano z myślą 
o maksymalizacji efektywności spotkań oraz zaspokojeniu 
potrzeb bardzo zróżnicowanych użytkowników. 
Dlatego jest do nich dostępna szeroka gama urządzeń 
konferencyjnych ze starannie dobranymi funkcjami, 
a obsługa każdego urządzenia jest łatwa i wygodna.

Przełącznik zasilania 
audio DICENTIS
Centralne urządzenie, 
które dostarcza energię 
do wszystkich urządzeń 
systemu konferencyjnego 
DICENTIS

Pulpit dyskusyjny DICENTIS z ekranem  
dotykowym
Dyskusja, identyfikacja użytkownika, wybór języka, 
głosowanie, pełny tryb podwójny i lista osób 
oczekujących na udzielenie im głosu w oryginalnej 
pisowni. W celu spersonalizowania urządzenia  
można przesłać do niego logo firmy.

Pulpit tłumacza DICENTIS
Tłumaczenie symultaniczne na 
wielojęzycznych konferencjach 
z emisją lub bez emisji obrazu

Pulpit dyskusyjny DICENTIS
Funkcja prośby o udzielenie 
głosu i dyskusja z dwoma 
uczestnikami

Urządzenie multimedialne DICENTIS
Dyskusja, identyfikacja użytkownika, 
wybór języka, głosowanie, kontrola listy 
uczestników, transmisja obrazu na żywo, 
dostęp do Internetu i wiele innych funkcji

Pulpit dyskusyjny DICENTIS 
z funkcją głosowania
Dyskusja, identyfikacja 
użytkownika, szybkie i łatwe 
głosowanie za pomocą 
kolorowych przycisków 
dotykowych głosowania

Pulpit dyskusyjny DICENTIS 
z wyborem języka
Dyskusja, identyfikacja użytkownika, 
wybór języka, dyskusja z dwoma 
uczestnikami i identyfikacja dwóch 
uczestników

System konferencyjny DICENTIS 
to rewolucyjna sieciowa platforma 
przygotowana do obsługi 
zintegrowanych konferencji 
przyszłości. System bazuje 
na protokole IP i architekturze 
serwerowej oraz wykorzystuje 
otwarte standardy, co 
zapewnia wysoką elastyczność 
i współdziałanie z systemami 
innych producentów. W celu 
ochrony poufnych danych w 
całym procesie konferencyjnym 
system wyposażono w najbardziej 
zaawansowane narzędzia ochrony 
istniejące obecnie na rynku.

Serwer systemu DICENTIS
Obsługiwany bez klawiatury, monitora ani 
myszy; działają na nim wszystkie usługi 
systemu DICENTIS
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Bezprzewodowy system 
DICENTIS

 ▶ Bezpieczna technologia Wi-Fi umożliwia 
koegzystencję z innymi sieciami bezprzewodowymi

 ▶ Funkcja inteligentnego zarządzania siecią 
bezprzewodową pozwala na bezprzewodowe 
prowadzenie konferencji bez jakichkolwiek zakłóceń

 ▶ Wyposażone w ekran dotykowy urządzenia 
bezprzewodowe z czytnikiem NFC zapewniają 
doskonałe wrażenia podczas spotkania i możliwość 
rozbudowy funkcji

 ▶ Rzeczywista łączność bezprzewodowa zapewnia 
łatwe sterowanie i nadmiarowość

Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny 
DICENTIS z ekranem dotykowym
Dyskusja, identyfikacja użytkownika, wybór 
języka, głosowanie, pełny tryb podwójny i lista 
osób oczekujących na udzielenie im głosu w 
oryginalnej pisowni. W celu spersonalizowania 
urządzenia można przesłać do niego logo firmy.

Bezprzewodowe konferencje bez zakłóceń
Bezprzewodowy system konferencyjny DICENTIS 
koegzystuje z innymi sieciami. Jego konstrukcja 
zabezpiecza przed zakłóceniami powodowanymi przez 
inne sieci bezprzewodowe działające w pobliżu, w tym 
przez telefony komórkowe i bezprzewodowe punkty 
dostępu.

Łatwa instalacja
System daje się bardzo szybko skonfigurować i przygotować 
do pracy. Kreator sprawnie prowadzi osobę wykonującą 
pierwszą instalację przez kolejne etapy. Potrzeba tylko 
urządzenia WAP pełniącego rolę kontrolera, tabletu lub 
laptopa oraz urządzeń bezprzewodowych. Krótki czas 
instalacji pozwala na przeprowadzenie kilku spotkań pod 
rząd i umożliwia bardziej efektywne planowanie spotkań.

Łatwa obsługa
Prowadzący może zarządzać przebiegiem całej 
konferencji z okna przeglądarki na swoim urządzeniu 
przenośnym (tablecie lub laptopie). Dotyczy to również 
przyznawania prawa głosu i organizacji głosowania.

Bezpieczne, niezawodne działanie i ciągłość spotkania
Wszystkie sygnały wewnątrz bezprzewodowego systemu 
konferencyjnego DICENTIS są szyfrowane za pomocą 
mechanizmu WPA2 — bardzo bezpiecznej metody 
szyfrowania używanej przez urządzenia przenośne w 
celu zagwarantowania ochrony przed podsłuchami.

Bezprzewodowy punkt dostępu DICENTIS
Urządzenie WAP można skonfigurować jako kontroler 
samodzielnego systemu. Alternatywnie może ono 
służyć do zapewnienia nadmiarowości WAP, pełniąc 
rolę głównego lub dodatkowego urządzenia WAP, 
w celu utrzymania ciągłości spotkań.

Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny 
systemu DICENTIS
Dyskusja i tryb podwójny, do wyboru trzy 
różne podłączane mikrofony. Całkowicie 
naładowany akumulator wystarcza nawet 
na 24 godziny pracy.

Maksymalna wygoda. Żadnych zakłóceń.

W centrach konferencyjnych i 
pomieszczeniach wielofunkcyjnych 
często odbywają się różne wydarzenia 
wymagające odmiennych konfiguracji. 
Bezprzewodowy system konferencyjny 
DICENTIS, wykorzystujący 
standardową technologię W-Fi, jest 
łatwy w konfiguracji, więc świetnie się 
sprawdza w tego typu zastosowaniach. 
Ponieważ system jest bezprzewodowy, 
można go instalować, łatwo przenosić 
i obsługiwać w pomieszczeniach 
wielofunkcyjnych lub historycznych 
budynkach bez naruszania istniejących 
konstrukcji ani wyposażenia.

Idealny do centrów konferencyjnych, 
pomieszczeń wielofunkcyjnych, historycznych 
budynków i wypożyczalni
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Porozmawiajmy o doskonałości.

Rodzina pulpitów dyskusyjnych 
DCN w wykonaniu ciemnym
Dostępne z różnymi funkcjami, 
takimi jak obsługa dyskusji, wybór 
języka, głosowanie.

Urządzenie systemu DCN montowane na płasko
Umożliwiają tworzenie dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb stałych instalacji, które są 
zabudowane w blatach stołów i podłokietnikach

Interfejs OMNEO/
Dante
Do rejestrowania 
dźwięku i/lub 
przekazywania dźwięku 
do innych pomieszczeń 

Centralne urządzenie 
sterujące systemu DCN
Z oprogramowaniem 
aplikacyjnym lub bez

Pulpit tłumacza DCN
Obsługuje maks. 31 kanałów 
tłumaczeń i kanał języka 
oryginalnego

Rodzina pulpitów dyskusyjnych systemu DCN
Dostępne z różnymi funkcjami, takimi jak obsługa 
dyskusji, wybór języka, głosowanie.

System 
DICENTIS
▶ Urządzenia centralne są z sobą połączone za pomocą 

światłowodu zapewniającego szybką i bezstratną 
transmisję danych, który dodatkowo tworzy 
nadmiarową sieć szkieletową

▶ Tłumaczenie przez 31 kanałów plus język źródłowy

▶ Łatwa integracja z systemem INTEGRUS 
umożliwiająca bezprzewodową dystrybucję tłumaczeń 
w kanałach

▶ Modułowe panele do montażu płaskiego

Styl i wygoda dzięki montażowi płaskiemu
Do instalacji, które mają się wtapiać w otoczenie, polecamy 
urządzenia konferencyjne do montażu płaskiego, ponieważ 
można je wbudowywać w stoły i podłokietniki. Takie 
rozwiązanie stwarza wrażenie większego porządku i 
schludności, a przy okazji zwalnia miejsce, które można 
wykorzystać w inny sposób. 

Rozbudowa systemu
System pozwala podłączyć do 4000 pulpitów uczestników 
i jest zgodny z szeregiem różnych elementów zewnętrznych, 
takich jak kamery, systemy nagłośnieniowe, kontrolery 
z ekranem dotykowym oraz interfejsy do wideokonferencji. 

Do systemu można łatwo podłączyć ekspandery audio 
oraz interfejsy OMNEO umożliwiające rejestrowanie 
przebiegu konferencji i/lub przekazywanie dźwięku do 
innych pomieszczeń.

Liczne funkcje, liczne korzyści
Użyteczność systemu można rozszerzyć za pomocą 
pakietu oprogramowania konferencyjnego DCN, które 
oferuje różnorodne opcje sterowania i personalizacji, 
w tym funkcje układu synoptycznego, numerów 
uczestników, zarządzania tłumaczami, programów, 
list mówców i sesji głosowania. Zawiera także opcje 
zarządzania danymi, w tym obsługę strumieni XML do 
zaawansowanego rejestrowania oraz funkcje interfejsu 
API do współpracy z aplikacjami innych producentów.

Do obsługi procesów zabierania 
głosu i słuchania system 
konferencyjny DCN wykorzystuje 
technologię Digital Congress 
Network (DCN). Systemu można 
używać jako zintegrowanego pulpitu 
lub urządzenia montowanego 
na płasko w celu prowadzenia 
międzynarodowych konferencji 
o różnej skali. 

Idealny do zastosowań wymagających urządzeń 
konferencyjnych montowanych na płasko
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Urządzenie sterujące systemu CCS 1000 D
Steruje kamerami oraz zarządza współpracą 
z zewnętrznymi urządzeniami; w większych 
systemach można dodać moduł rozszerzający, który 
zapewni dodatkową moc

Pulpit dyskusyjny CCS 1000 D
Umożliwia uczestnikom zabieranie 
głosu i słuchanie przebiegu rozmów

Pulpit dyskusyjny CCS 1000 D
Pulpit dyskusyjny systemu CCS 1000 D można łatwo 
skonfigurować jako dwuprzyciskowe urządzenie dla 
przewodniczącego

Cyfrowy system dyskusyjny  
CCS 1000 D

 ▶ Doskonała zrozumiałość mowy dzięki wbudowanej 
funkcji cyfrowej eliminacji sprzężeń akustycznych 
(DAFS)

 ▶ Wbudowana funkcja nagrywania dźwięku w pamięci 
wewnętrznej i/lub pamięci USB

 ▶ Bezpośrednia obsługa automatycznego sterowania 
kamerą HD

 ▶ Wszechstronne konfigurowanie i sterowanie za 
pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego

 ▶ Tryb oszczędzania energii powodujący automatyczne 
wyłączanie po dwóch godzinach braku aktywności

 ▶ Cztery oddzielne wyjścia optymalizujące użytkowanie 
na sali rozpraw

Łatwa kontrola nad dyskusją przez wbudowaną 
przeglądarkę internetową
Aby sprawować bardziej szczegółową kontrolę nad 
konfiguracją i spotkaniami, można używać laptopa lub 
tabletu z przeglądarką internetową. Przewodniczący 
zarządza dyskusjami przez zdalne aktywowanie lub 
dezaktywowanie mikrofonów uczestników i przenoszenie 
ich z listy oczekujących na listę mówców.

Doskonała zrozumiałość mowy
System zapewnia doskonałą zrozumiałość mowy dzięki 
zaawansowanemu cyfrowemu przetwarzaniu dźwięku 
oraz wyjątkowej wydajności mikrofonu i głośnika. Głośnik i 

mikrofon włączane są jednocześnie, aby uzyskać bardziej 
naturalne wrażenie bezpośredniego kontaktu, zachęcające 
uczestników do zabierania głosu podczas spotkania.

Zapis dźwięku w pamięci wewnętrznej lub 
zewnętrznej 
Wbudowany rejestrator MP3 umożliwia nagrywanie 
dźwięku z całego spotkania (w języku źródłowym oraz 
z jednego indywidualnego kanału). W ten sposób 
można utworzyć elektroniczne archiwum spotkań bez 
ręcznego nagrywania ich przebiegu na urządzeniach 
zewnętrznych. Wewnętrzna pamięć urządzenia 
sterującego zmieści do 8 godzin dyskusji, a na jednej 
pamięci USB można zapisać nawet 4000 godzin rozmów.

Cyfrowy system dyskusyjny 
CCS 1000 D to autonomiczne 
rozwiązanie, które łatwo i 
szybko można konfigurować 
dzięki elementom sterującym 
na przednim panelu urządzenia 
sterującego. 

Zwarta konstrukcja.

Idealny do sal w ratuszach, lokalnych 
centrów biznesowych i sal sądowych
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Lekkie słuchawki na szyję INTEGRUS
Różnorodna gama słuchawek 
zapewniających wysoką jakość odtwarzania 
dźwięku

Odbiornik przenośny INTEGRUS
Wygoda rozwiązania bezprzewodowego  
i doskonała jakość słyszanego dźwięku

Promiennik INTEGRUS
Bezwentylatorowy układ chłodzenia 
zapewnia cichą pracę, urządzenie można 
rozbudować w celu zwiększenia zasięgu

Nadajnik INTEGRUS
Łatwa współpraca z systemem konferencyjnym 
Bosch i zewnętrznymi źródłami sygnału 
fonicznego

System dystrybucji 
tłumaczeń INTEGRUS

 ▶ Zaawansowana cyfrowa technologia odporna na 
zakłócenia powodowane przez oświetlenie, co pozwala 
uzyskać doskonałą jakość słyszanego dźwięku

 ▶ Dystrybucja dźwięku w podczerwieni zapewnia 
poufność spotkań

 ▶ Maksymalnie 32 kanały do wyboru z możliwością 
łatwego przełączania

 ▶ Łatwa integracja z systemami konferencyjnymi Bosch

 ▶ Bezproblemowa obsługa i konserwacja oraz długi czas 
pracy na akumulatorze

Bezpieczna dystrybucja tłumaczeń w podczerwieni 
bez zakłóceń powodowanych przez oświetlenie
Instalacje oświetleniowe działają na niższej częstotliwości 
niż system INTEGRUS, dzięki czemu nie zakłócają jego 
funkcjonowania. Nawet bezpośrednie nasłonecznienie 
nie wpływa w żaden sposób na jakość dźwięku. Ponieważ 
sygnały systemu INTEGRUS przesyłane w podczerwieni 
nie przechodzą przez lite elementy konstrukcji, ściany 
ani sufity, jest zagwarantowana poufność wypowiedzi. 
Dzięki temu INTEGRUS jest idealnym rozwiązaniem do 
spotkań, w których dyskutuje się wrażliwe zagadnienia. 
W wielosalowych ośrodkach konferencyjnych fizyczne 
bariery dla promieniowania podczerwonego zapobiegają 
interferencjom między osobnymi konferencjami lub sesjami. 

Wspaniała jakość dźwięku
Dzięki cyfrowej technologii Bosch wykorzystującej pasmo 
podczerwieni dźwięk jest odtwarzany bardzo wiernie, 
z doskonałą jakością oraz stosunkiem sygnału do szumu 
przekraczającym 80 dB. Dźwięk zyskuje jeszcze bardziej 
na jakości, jeśli system INTEGRUS jest używany  
w połączeniu z systemami konferencyjnymi Bosch.

Optymalna wytrzymałość akumulatora
Odbiorniki przenośne zarządzają procesem ładowania 
elektronicznie tak, aby trwał on jak najkrócej, 
a akumulator działał jak najdłużej. Ładowarki mieszczą 
nawet 56 odbiorników, a naładowanie do pełna trwa 
105 minut. Całkowicie naładowany akumulator wystarcza 
nawet na 200 godzin pracy przy użyciu baterii alkalicznych 
oraz na 75 godzin przy użyciu zestawu akumulatorów.

System dystrybucji tłumaczeń 
INTEGRUS to rozwiązanie w 
pełni cyfrowe, które wykorzystuje 
światło podczerwone. Został 
zaprojektowany specjalnie z myślą 
o spotkaniach wielojęzycznych, 
gdzie przekłada wypowiedzi na 
macierzyste języki konkretnych 
uczestników. Symultaniczne 
tłumaczenie prezentacji i 
wypowiedzi jest przesyłane 
do przenośnych odbiorników i 
słuchawek u każdego odbiorcy. 
Ze względu na to, że system ten 
działa w podczerwieni, uczestnicy 
konferencji lub spotkania mogą 
swobodnie przemieszczać się po 
sali, nie tracąc orientacji, o czym 
jest mowa. System dystrybucji 
tłumaczeń INTEGRUS może być 
używany w połączeniu ze wszystkimi 
systemami konferencyjnymi Bosch.

Język doskonałości.

Idealny do centrów konferencyjnych, 
siedzib międzynarodowych organizacji  
i wypożyczalni
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