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u Construção robusta e testada

u Destina-se a um Ponto de acesso sem fios, oito
unidades de Dispositivo sem fios e microfones

u Interior em espuma moldada para colocação do
equipamento

u Fácil arrumação, remoção e transporte do
equipamento

u Rodas para transporte prático e pegas confortáveis;
fechos de trinco

A Mala de transporte (DCNM-TC) é utilizada para
armazenar e transportar equipamento sem fios.
Contém compartimentos para um Ponto de acesso
sem fios (incluindo o adaptador da fonte de
alimentação que pode ser armazenado por baixo do
Ponto de acesso sem fios), oito unidades de
Dispositivo sem fios, oito microfones com tecnologia
de elevada direcionalidade e oito microfones com
haste (curta/longa).
A Mala de transporte é fabricada a partir de materiais
comprovados para garantir a proteção adequada do
seu equipamento sem fios durante o transporte e o
armazenamento.
As pegas e os fechos são semi-embutidos e
protegidos. O interior em espuma moldada assegura a
fácil e rápida arrumação e remoção do equipamento. A
Mala de transporte possui uma pega retráctil e dois
conjuntos de rodas para o transporte fácil no solo e
para evitar ter de a levantar desnecessariamente. A
Mala de transporte inclui dois conjuntos de olhais
reforçados com aço para fechar a mala em segurança
com cadeados.

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 318 x 801 x 529 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 pol.)

Peso (sem equipamento) 11 kg (24,25 lb)

Cor (exterior) Preto

Como encomendar

Mala de transporte para 8 dispositivos DICENTIS.
Mala de transporte para armazenamento e transporte
de um Ponto de acesso sem fios (DCNM-WAP), 8
unidades de Dispositivo sem fios (DCNM-WD e/ou
DCNM-WDE), 8 microfones com tecnologia de elevada
orientação (DCNM‑HDMIC) e 8 microfones com haste
curta ou longa (DCNM‑MICS/L).
N.º de encomenda DCNM-TC



Acessórios de hardware

Dispositivo sem fios DICENTIS
DICENTIS Dispositivo sem fios. Microfone conectável e
pack de baterias por encomenda à parte.
N.º de encomenda DCNM-WD

Dispositivo sem fios DICENTIS ampliado
Dispositivo sem fios DICENTIS ampliado com um ecrã
tátil de 4,3 polegadas, leitor de identificação NFC.
Microfone conectável e pack de baterias por
encomenda à parte.
N.º de encomenda DCNM-WDE

Microfone com tecnologia de elevada orientação DCN
multimédia
Microfone com tecnologia de elevada direcionalidade
DCN multimedia para os Dispositivos sem fios
DICENTIS e os dispositivos DCN multimedia.
N.º de encomenda DCNM-HDMIC

Microfone com haste curta DCN multimedia
Microfone de haste curta DCN multimedia para
Dispositivos sem fios DICENTIS e dispositivo DCN
multimedia.
N.º de encomenda DCNM-MICS

Microfone com haste longa DCN multimedia
Microfone de haste longa DCN multimedia para
Dispositivos sem fios DICENTIS e dispositivo DCN
multimedia.
N.º de encomenda DCNM-MICL

 

2 | Mala de transporte para 8 dispositivos DICENTIS.

Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

   

© Bosch Security Systems 2015 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
16984855819 | pt, V2, 20. Abr 2015


