
Re-charge your business

De noodzaak voor mensen om elkaar te ontmoeten en belangrijke onderwerpen 
bespreken verdwijnt niet tijdens een pandemie - het wordt zelfs nog 
belangrijker. Tijd voor een 're-charge' van uw business met DICENTIS Draadloos!

DICENTIS Draadloos conferentiesysteem 

Salesactie



DICENTIS Draadloos conferentiesysteem 
‘Re-charge your business’ actie

Wat houdt de actie in?
Tijdens de aanbiedingsperiode bij het 
bestellen van een DICENTIS Draadloos 
conferentiesysteem met touchscreen 
discussieposten inclusief accu’s en laders, 
worden de DICENTIS accu’s en DICENTIS 
laders gratis geleverd.

Minimale inhoud bestelling:
• 10 x DCNM-WDE – discussiepost voorzitter met 

4,3" touchscreen
• 10 x DCNM-xxMICxx – DICENTIS microfoon  
• 1 x DCNM-WAP – wireless access point
• 10 x DCNM-WLIION – accu
• 2 x DCNM- WCH05 – acculader

Raadpleeg de voorwaarden of neem contact op 
met uw lokale Bosch-vertegenwoordiger voor meer 
informatie. 

Het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem optimaliseert de 
spraakverstaanbaarheid bij het toepassen van sociale afstand

Met de huidige COVID-19-situatie is er een bijzondere 
uitdaging om de regels van sociale afstand te bewaken. 
Zo moeten zitplaatsen voor vergaderingen voldoen aan de 
richtlijnen voor fysieke afstand. Hiervoor biedt de 
DICENTIS Draadloos-conferentieoplossing organisaties en 
gemeenteraden maximale flexibiliteit: omdat het een 
draadloze oplossing is, kunnen klanten eenvoudig de 
stoelen in een bestaande vergaderruimte herschikken of 
de vergadering in een grotere ruimte faciliteren (bijv. 
sporthal), zodat deelnemers afstand kunnen houden.

Daarnaast zullen, vanwege reis- en gezondheids-
beperkingen door COVID-19, sommige deelnemers aan 
de vergadering op afstand moeten deelnemen via Skype, 
Teams, Zoom of vergelijkbare platforms. DICENTIS 
Draadloos kan eenvoudig worden gekoppeld aan zulke 
toepassingen, zodat mensen vanuit huis kunnen 
deelnemen aan de vergadering, terwijl deelnemers ter 
plaatse veilige afstand tot elkaar kunnen bewaren. 

Nu hebben we voor een beperkte periode een 
aantrekkelijk promotieaanbod om u te helpen aan deze 
klantbehoeften te voldoen. Profiteer van deze speciale 
aanbieding om uw business nu te 're-chargen'.

Voorwaarden ‘Re-charge your business' actie voor Bosch partners
•  Actieperiode 1 juni 2020 – 31 augustus 2020
•  Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of speciale projectaanbiedingen
•  Om in aanmerking te komen voor de aanbieding, moet het project vooraf worden geregistreerd bij 

Bosch (met naam en stuklijst) met vermelding van de actiecode “RE-CHARGE_2020”
•  Na bestelling ontvangt u de offerte van Bosch retour, waarin de 100% korting op de accu's en 

laders staat vermeld
•  De materiaallijst moet minimaal 1 Wireless Access Point bevatten met 10 draadloze 

vergaderposten met touchscreen, 10 accu's en 2 laders
•  Het aantal microfoons en accu's moet gelijk zijn aan het aantal draadloze vergaderposten, b.v. 30 

stuks draadloze vergaderposten, 30 stuks microfoons en 30 stuks accu's
•  Het aantal laders moet gelijk zijn aan het aantal batterijen / 5 (afgerond naar boven), b.v. 30 stuks 

accu's resulteren in 30/5 = 6 laders. 33 stuks accu's resulteren in 33/5 = 7 laders (afgerond)
•  Actie geldig voor systemen tot maximaal 50 draadloze vergaderposten met touchscreen 
•  Neem contact op met uw Bosch-vertegenwoordiger voor meer informatie en de bestelprocedure


