
A família de dispositivos de conferência DICENTIS 
amplia seu portfólio com a série embutida DICENTIS 
– um sistema modular de dispositivos de conferência 
que oferece a conveniência de uma instalação em um 
design elegante e distinto que se adapta a qualquer 
tipo de reunião. Sejam instalados em organizações 
governamentais, não governamentais, intergovernamentais 
ou em prédios comerciais e instituições financeiras, 
o fator de forma elegante e o acabamento preto dos 

módulos complementarão qualquer ambiente. A série 
embutida DICENTIS permite a escalabilidade fácil e 
eficiente do ponto de vista econômico do sistema, 
pois futuras funcionalidades podem ser adicionadas 
conforme necessário. As opções de fácil integração 
e uma experiência aprimorada do usuário tornarão a 
série embutida DICENTIS sua próxima solução ideal 
sempre que o espaço na mesa e o orçamento forem 
fundamentais.

Série embutida DICENTIS
Conferência modular baseada em IP  
com a conveniência de uma instalação  
eficiente do ponto de vista econômico



Experiência aprimorada do usuário
Desenvolvida para proporcionar uma experiência 
de usuário intuitiva e um ambiente de debates mais 
natural, a série embutida DICENTIS oferece a melhor 
qualidade de áudio da categoria e inteligibilidade de 
voz. O módulo de alto-falante possui o mesmo alto-
falante de alta qualidade dos premiados dispositivos 
de bancada DICENTIS e também exibe o recurso de 
ativação simultânea do alto-falante e do microfone. 
Para melhorar ainda mais a qualidade de áudio, o 
design de montagem contra vibrações do painel de 
conexão do microfone minimiza o ruído ambiente e 
as vibrações da bancada. Para sua conveniência, as 
opções de microfones de hastes curtas e longas estão 
disponíveis com conexões de travas de parafusos.
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Fácil integração
A série embutida DICENTIS pode ser combinada com 
outros dispositivos de bancada DICENTIS ou com a 
mesa para intérprete DICENTIS como uma solução 
de interpretação totalmente compatível com a norma 
ISO. Depois de conectada, ela adota imediatamente 
as configurações DICENTIS – não há necessidade de 
reiniciar o sistema. A exclusiva arquitetura de sistema 
baseada em servidor DICENTIS facilita a integração 
com aplicativos de terceiros e futuros serviços 
baseados em nuvem e oferece um aplicativo de área 
de trabalho remoto para fins de manutenção.
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Série embutida DICENTIS

Instalação fácil e eficiente do ponto de vista econômico

▶  A série embutida DICENTIS capacita o especificador/instalador para adaptar o sistema
de acordo com o tipo de reunião necessário.

▶  O design modular permite futuras adições de funcionalidades, conforme necessário.

▶  A arquitetura de rede de mídia OMNEO permite o uso de infraestruturas 
de IP e e PoE existentes.

▶  Todos os módulos têm um mecanismo de fixação por encaixe para 
facilitar a montagem embutida em superfícies de metal ou madeira, 
como uma bancada ou os braços das cadeiras.

▶  A nova linha flush (com exceção do painel de alto-falantes) 
compartilha a mesma base de instalação dos dispositivos 
Bosch DCN Flush, permitindo uma substituição fácil sem 
a necessidade de nenhum grande retrabalho.

▶  Em conjunto com um dispositivo base na configuração de 
estação dupla, a série embutida DICENTIS oferece suporte 
a até quatro posições de participantes quando dois 
microfones são compartilhados, economizando 
espaço e reduzindo os custos.

Por que escolher o sistema de conferência 
DICENTIS baseado em IP?

o melhor 
desempenho

preparado 
para o futuro seguro flexível

eficiente do 
ponto de vista 

econômico


