
DICENTIS konferans cihazları ailesi, portföyünü 
her toplantı tipine uygun farklı ve şık bir tasarımla 
kurulum kolaylığı sunan modüler bir konferans cihazı 
sistemi olan DICENTIS Flush serisiyle genişletiyor. 
İster resmi kuruluşlarda, resmi olmayan veya resmi 
ara kuruluşlarda ister ticari binalarda ve finansal 
kuruluşlarda monte edilsin, zarif form faktörü ve 

modüllerin siyah kaplaması tüm iç mekanları tamamlar. 
DICENTIS Flush ürün yelpazesi, gelecekte gerektiği 
şekilde işlevler eklenmesi gerektiğinden kolay ve 
uygun maliyetli sistem ölçeklenebilirliği sağlar. Kolay 
entegrasyon seçenekleri ve gelişmiş kullanıcı deneyimi, 
masa alanı ve bütçe önemli olduğunda DICENTIS Flush 
ürün yelpazesini sonraki çözümünüz haline getirir.

DICENTIS Flush ürün 
yelpazesi
Uygun maliyetli kurulum kolaylığı ile 
modüler, IP tabanlı konferanslar



Gelişmiş kullanıcı deneyimi
Sezgisel bir kullanıcı deneyimi ve daha doğal bir 
toplantı ortamı için tasarlanan DICENTIS Flush 
ürün yelpazesi, sınıfının en iyi ses kalitesini ve 
konuşma anlaşılırlığını sunar. Hoparlör modülü, 
ödüllü DICENTIS masaüstü cihazlarıyla aynı yüksek 
kaliteli hoparlöre sahiptir ve hoparlör ile mikrofonun 
aynı anda etkin olması özelliğini de paylaşır. 
Ses kalitesini daha da geliştirmek için mikrofon 
bağlantı panelinin çarpmalı montaj tasarımı ortam 
gürültüsü ve masaüstü titreşimlerini en aza indirir. 
Kolaylık için vidalı kilit bağlantıları bulunan kısa ve 
uzun gövdeli mikrofon seçenekleri sunulmaktadır.
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Kolay entegrasyon
DICENTIS Flush, diğer DICENTIS masaüstü cihazlarıyla 
veya DICENTIS tercüman masasıyla tamamen ISO 
uyumlu bir tercüme çözümü olarak sorunsuz bir 
şekilde birlikte kullanılabilir. Bağlandıktan sonra, 
DICENTIS ayarlarını hemen benimser; sistemin 
yeniden başlatılmasına gerek yoktur. 
Benzersiz DICENTIS sunucu tabanlı sistem mimarisi, 
üçüncü taraf uygulamaları ve gelecekteki bulut tabanlı 
hizmetlerle entegrasyonu kolaylaştırır ve bakım amaçlı 
bir uzak masaüstü uygulaması sunar.

Gelişmiş kullanıcı deneyimi

DICENTIS Flush ürün yelpazesi

Kolay, uygun maliyetli kurulum

▶  DICENTIS Flush, yetkilinin/teknisyenin sistemi gerekli toplantı türüne göre uyarlamasını sağlar.

▶  Modüler tasarım, gelecekte işlevlerin gerektiği gibi eklenmesini sağlar.

▶  OMNEO medya ağ mimarisi, mevcut IP altyapıları ve PoE'nin 
kullanımına imkan verir.

▶  Tüm modüllerde, tablet veya koltuk kolçakları gibi metal veya 
ahşap yüzeylerine kolay gömme montaj için kullanışlı bir 
tıklamayla sığan mekanizma bulunur.

▶  Yeni gömme aralığı (hoparlör paneli hariç), Bosch DCN Gömme 
cihazlarıyla aynı kurulum ayak izini paylaşarak yeniden büyük 
bir işleme gerek kalmadan kolay değişime olanak tanır.

▶  Çift koltuklu montajda DICENTIS Flush bir ana cihazla 
birlikte, iki mikrofon paylaşıldığında dört adede kadar 
delege konumunu destekler, yer tasarrufu 
sağlar ve maliyeti düşürür.

Neden IP tabanlı DICENTIS Konferans 
Sistemi'ni seçmeliyiz?

en yüksek 
performans geleceğe hazır güvenli esnek uygun maliyetli


