
Rodzina urządzeń konferencyjnych systemu DICENTIS 
poszerzyła się o wersje do montażu płaskiego — 
modułowe urządzenia konferencyjne wyróżniające się 
wygodą montażu oraz efektowną stylistyką świetnie 
pasującą do każdego wnętrza. Smukła konstrukcja 
i głęboki czarny odcień modułów sprawia, że moduły 
bardzo dobrze pasują do wszelkich urzędów różnego 
szczebla, budynków komercyjnych i siedzib instytucji 

finansowych. System urządzeń DICENTIS do montażu 
płaskiego można łatwo i ekonomicznie rozbudować, 
ponieważ kolejne funkcje po prostu dodaje się w razie 
potrzeby. Dzięki różnym możliwościom integracji 
i bardzo przyjaznej obsłudze zdecydowanie warto się 
nimi zainteresować przy szukaniu rozwiązania, które 
ma być przystępne cenowo i zajmować mało miejsca 
na biurkach.

Rodzina urządzeń DICENTIS 
do montażu płaskiego
Modułowe, sieciowe systemy konferencyjne  
wygodne i ekonomiczne w instalacji



Przyjazna obsługa
Urządzenia systemu DICENTIS do montażu płaskiego 
mają bardzo przyjazny interfejs użytkownika i naturalnie 
zorganizowane prowadzenie dyskusji, oferując przy 
tym najlepszą w klasie jakość dźwięku i wyrazistość 
mowy. Moduł głośnikowy zawiera ten sam wysokiej 
jakości głośnik, co wielokrotnie nagradzane urządzenia 
wolnostojące systemu DICENTIS. Dodatkowo 
pozwala, aby głośnik i mikrofon były aktywne w tym 
samym momencie. W celu uzyskania jeszcze lepszej 
jakości dźwięku panel połączeniowy mikrofonu 
spoczywa na wibroizolatorze, który pochłania hałasy 
z otoczenia i drgania blatu. Dla wygody użytkowników 
przygotowano krótkie i długie wsporniki, oba mocowane 
na zaciski śrubowe.
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Łatwa integracja
Urządzenia DICENTIS do montażu płaskiego można 
bezproblemowo łączyć z innymi urządzeniami 
wolnostojącymi systemu DICENTIS albo z pulpitem 
tłumacza DICENTIS, uzyskując rozwiązanie tłumaczeniowe 
w pełni spełniające wymagania norm ISO. Nowo 
podłączone urządzenie automatycznie ściąga ustawienia 
całego systemu DICENTIS, nie trzeba nic restartować. 
Wyjątkowa serwerowa architektura systemu DICENTIS 
bardzo ułatwia integrację z apli kacjami innych 
producentów i przyszłymi usługami chmurowymi, 
a także umożliwia zdalne serwisowanie.
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Łatwa i ekonomiczna instalacja

▶  System urządzeń DICENTIS do montażu płaskiego umożliwia architektom/montażystom 
dostosowanie systemu do cech konkretnego spotkania.

▶  Modułowa konstrukcja umożliwia przyszłe dodawanie funkcji w razie potrzeby.

▶  Sieciowa architektura multimedialna OMNEO pozwala wykorzystywać 
istniejące infrastruktury sieci IP i format zasilania PoE.

▶  Wszystkie moduły posiadają wygodny mechanizm zatrzaskiwania 
na wcisk, który pozwala łatwo montować urządzenia na płasko 
w powierzchniach metalowych i drewnianych, takich jak 
blaty stołów czy podłokietniki foteli.

▶  Nowa gama produktów flush (z wyjątkiem panelu głośnika) 
ma taką samą powierzchnię montażową jak urządzenia 
DCN Flush, dzięki czemu można łatwo wymieniać 
dotychczasowy sprzęt bez istotnych przeróbek.

▶  W konfiguracji dwustanowiskowej po połączeniu z urządzeniem 
bazowym urządzenie DICENTIS do montażu płaskiego może 
obsługiwać nawet cztery stanowiska uczestników 
ze współużytkowaniem dwóch mikrofonów, 
oszczędzając w ten sposób klientowi 
miejsce i pieniądze.

Dlaczego warto wybrać sieciowy 
system konferencyjny DICENTIS

najlepsze 
parametry 
użytkowe przyszłościowe bezpieczne elastyczne ekonomiczne


