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As suas reuniões estão sempre em boas mãos
AfUnidadefdefDebatefDCN-Dféfumafunidadef
adicionalfao sistemafDigitalfCongressfNetworkf
(DCN)fNextfGenerationfdafBosch.fÉfadequadafparaf
todasfasfutilizações,fdesdefpequenosfgruposfdef
debate,fafreuniõesfmultilingues,fmaisfcomplexas.f
ComoftodasfasfunidadesfdefdelegadofdafDCNfNextf
Generation,fofdesignfúnicoféfcombinadofcomfaf
reconhecidafefintuitivafinterfacefdefutilizadorfúnicaf
dafBosch,fquefpermitefaosfutilizadoresfdescontrairf
efdisfrutarfdafexperiênciafdeffalarfefouvir.fComfaf
DCNfNextfGenerationfefasfnovasfUnidadesfdef
DebatefDCN-D,fasfsuasfreuniõesfestãofsempref
em boasfmãos.

Aspecto elegante e único
AfUnidadefdefDebatefDCN-Dftemfumafaparênciaf
elegantefefúnicafcomfumfdesignfoptimizadofef
modernofefumfelegantefacabamentofemfantracitef
escurafefprateado.fEfparafcombinarfperfeitamentef
comfafdecoraçãofdeftodosfosftipos defsalasfdef
conferência,festãofdisponíveisfmicrofonesf
coloridosfafcondizerf(antracitefescurafefprateado).

Unidade de Debate DCN-D
Design estreito e elegante combinado com a conhecida interface de utilizador 
da Bosch

Um design que encoraja o diálogo
Ofdesignfdefumafunidadefdefdebatefdesempenhaf
umfpapelffundamentalfnafformafcomofasfpessoasf
interagemfnasfreuniões.fDesempenhaftambémfumf
papelffundamentalfnafcriaçãofdefumfambientef
quefencorajefosfdiálogosfconstrutivos.fAfobtençãof
dofequilíbriofadequadofentrefofapelofestéticofefaf
eficáciafergonómica,fjuntamentefcomfof
conhecimentofsobrefinterfacefintuitiva,fconferiufàf
Boschfumafvantagemfparafajudarfosfdelegadosfaf
focarem-sefcompletamentefnofseufdiscursof
enquantofutilizamfasfunidades.f
Parafalémfdisso,fasftecnologiasfdefvisualizaçãof
e acústicasfpermitemfouvirfeflerfcomffacilidadef
tudofofquefsefestáfafpassar,fparafquefmesmofosf
novosfutilizadoresfsefsintamfàfvontadefefaf
controlarfafsituação.fIstofsãofsemprefboasf
notícias,fsejafqualfforfoftemafdafconferência.

Quandofpensarfemfconferências,fpensefnafBosch.

A Unidade de Debate DCN-D (*), com o seu design único e o 
exterior em antracite escura, faz parte do sistema da DCN Next 
Generation e oferece várias funcionalidades como selecção do 
idioma e a votação. O sistema pode ser configurado como um 
sistema DCN-D único ou integrado com outras unidades de 
debate com ou sem fios da DCN Next Generation.*
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A tecnologia de acústica avançada 
facilita a audição do que se está 
exactamente a passar, para que até os 
novos utilizadores se sintam cómodos e 
no controlo da situação.

O microfone fixo ou conectável desenvolvido pela 
Bosch permite uma incomparável inteligibilidade do 
discurso.

Com uma ergonómica forma curvada, um design estreito e um 
acabamento preto e prateado elegante, a Unidade de Debate 
DCN-D combina com todos os tipos de decoração.

Disponíveis com funções básicas de fala até versões 
avançadas com selector de canal adicional e cinco botões 
de votação endereçáveis.
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DCN-DL DCN-DS DCN-DCS DCN-DV DCN-DVCS

Microfone Fixof-fLongof Fixof-fCurto Conectável Conectável Conectável

Controlofdefvolume • • • • •

Selectorfdefcanal • •

Votação • •



Tradição de Qualidade e Inovação
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