
A Bosch apresenta um novo sistema de conferência sem fios que torna 
as conferências mais fluidas, mais agradáveis e mais produtivas do que nunca. 

 ▶ Tecnologia Wi-Fi standard para coexistência com outras redes Wi-Fi.
 ▶ Gestão sem fios inteligente para assegurar conferências sem fios isentas de interferências.
 ▶ Dispositivos sem fios com ecrã tátil e leitor de NFC integrado para uma excelente 

experiência de reunião e futura expansibilidade.
 ▶ Verdadeira conectividade sem fios para fácil configuração e controlo, sem necessidade 

de um router adicional. 
 ▶ Preparado para o OMNEO para futura expansão com sistemas de DCN multimedia.

Sistema de conferência sem fios DICENTIS  
Máxima flexibilidade. Zero interferências.
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Máxima flexibilidade. Zero interferências áudio.
O inovador sistema de conferência sem fios DICENTIS utiliza 
tecnologias de ponta, Wi-Fi standard e uma gestão sem fios 
inteligente para assegurar conferências sem fios isentas de 
interferências. Concebido para ser o mais flexível sistema de 
debate disponível, permite configurar e repartir em pequenas 
reuniões e conferências de maior dimensão de forma rápida e fácil. 

Verdadeira conectividade sem fios
A sua verdadeira conectividade sem fios permite a ligação direta 
ao ponto de acesso sem fios com qualquer tablet ou portátil e 
sem a necessidade de equipamento adicional, tal como um router. 

Oferecendo um rápido 
tempo de instalação 
e desinstalação sem 
impacto no local, o novo 
sistema é perfeito para 
aplicações em salas 
multifunções e em edifícios 
históricos onde uma solução 
sem fios flexível oferece 
vantagens significativas.

Seleção de dispositivos
O dispositivo sem fios e o dispositivo avançado sem fios com 
ecrã tátil capacitivo e leitor de NFC (Near Field Communication) 
integrado oferecem uma excelente experiência de reunião. 
A funcionalidade dos dispositivos com ecrã tátil pode ser 
facilmente expandida utilizando módulos de software.

Preparado para o futuro
Ao estar preparado para o OMNEO, o sistema de conferência 
sem fios DICENTIS pode ser expandido no futuro com 
sistemas de DCN multimedia e outros dispositivos OMNEO, 
resultando numa solução preparada para o futuro.

Design intemporal utilizando materiais 
de acabamento de elevada qualidade.

Leitor de NFC (Near Field 
Communication) integrado para 
cartão inteligente sem contactos.

Dispositivo sem fios utilizável por participante 
ou presidente, com software configurável.

Microfone discreto.

Excelente inteligibilidade da voz.

Ponto de acesso sem fios (WAP) autónomo e de fácil instalação.  
Verdadeira conectividade sem fios, com Web browser integrado. 
Suporte de controlo de câmaras HD automático.

Gestão inteligente da bateria. Modo 
de suspensão para poupar tempo 
de funcionamento da bateria.

Dispositivo avançado sem fios com um 
elegante ecrã tátil de 4,3 polegadas.

Personalize com a apresentação 
do seu próprio logótipo.




