AUDIO
CONFERENCE
Bosch Conference Systems hadir dalam semua bentuk dan ukuran. Dari rapat informal hingga
konferensi multilingual besar yang dihadiri oleh ribuan delegasi, Bosch Conference Systems
membawa kita berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dalam cara yang sesuai bagi
semua orang.

BOSCH Audio Conference

CCS 900 Ultro Discussion System

DCN Concentus

Bosch Conference System CCS 900S Ultro dilengkapi dengan desain modern
yang sangat cocok untuk segala pertemuan skala kecil sampai menengah.
Dengan teknologi terbaru “Possible-to-Speak” yaitu adanya lampu indikator
LED putih yang akan otomatis menyala di Delegate unit apabila telah terbuka
kesempatan untuk berbicara di Delegate unit.

DCN Congress Network (DCN) Concentus menggunakan teknologi digital.
Setiap DCN Concentus dilengkapi dengan 5 tombol voting, sehingga DCN
Concentus siap dipakai untuk melakukan pemungutan suara bagi peserta
sidang.

CCS 1000 D - Digital Discussion System

DCN MULTIMEDIA

Bosch CCS 1000 D discussion system adalah conference system terbaru yang
dikembangkan oleh R&D Bosch di Eropa. Menggunakan teknologi digital,
mudah untuk dipasang dan digunakan untuk mendapatkan hasil pertemuan
yang produktif.

Bosch DCN Multimedia adalah conference system terbaru berbasis
multimedia, menggunakan layar sentuh dengan resolusi tinggi dengan sistem
operasi AndroidTM yang sudah sangat dikenal untuk memberikan tampilan
atraktif dan menarik serta memungkinkan penggunaan aplikasi custom-made
maupun aplikasi third-party untuk semakin meningkatkan eﬁsiensi rapat.

Dicentis Wireless Conference System

DCN Discussion System

Dicentis Wireless Conference System dirancang untuk menjadi sistem diskusi
yang paling ﬂeksibel sehingga cepat dan mudah untuk dipasang baik untuk
pertemuan skala kecil ataupun skala yang lebih besar. Dicentis Wireless
Conference system menggunakan teknologi terbaik di kelasnya di antara nya:
đŏ Standard Wi-Fi Technology & Smart Wireless Management
đŏ Touch-screen Wireless Devices with Built-in NFC Rear
đŏ True Wireless Connectivity
đŏ Native Support for Automatic HD Camera Control
đŏ OMNEO Ready

Digital Congress Network (DCN) Discussion System menggunakan teknologi
digital, dapat mengatasi segala problem interferensi, distorsi, noise ataupun
gangguan yang sering timbul di sistem yang menggunakan Teknologi analog.
Setiap Delegate Unit dapat diubah menjadi Chairman Unit hanya dengan
mengganti tombol yang ada, dengan demikian setiap konﬁgurasi yang
diinginkan dapat segera terpenuhi oleh ﬂeksibilitas dari DCN Discussion Unit.
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