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INTEGRUS
De taal van de perfectie

Communication you can rely onCommunication you can rely on

Kracht door compatibiliteit   
Bosch Integrus wordt gecompleteerd door ande-
re productfamilies van Bosch die discussie, pre-
sentaties, besluitvorming en informatieverstrek-
king ondersteunen. Bosch DCN (Digital Con-
gress Network) is ideaal voor situaties die uiteen-
lopen van kleinschalige bijeenkomsten tot
belangrijke internationale congressen met dui-
zenden deelnemers. DCN discussie-apparatuur
biedt dezelfde hoge kwaliteit maar is geoptimali-
seerd voor kleinschalige vergaderingen en 
discussies.
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INTEGRUS
Infrarood ontvanger



Ongestoorde taaldistributie

Aan een brede doorsnede van congresspecialis-
ten zoals installateurs, accommodatieverhuur-
ders en facility-managers stelden we de volgende
indringende vraag: welke verbeteringen zou u op
prijs stellen in taaldistributiesystemen? De over-
grote meerderheid antwoordde: geen storingen
door verlichting en een betere geluidskwaliteit.

Integrus van Bosch voldoet precies aan deze
wensen. Het is het eerste volledig digitale infra-
rood taaldistributiesysteem. En wat het doet,
dankzij een ingenieuze, speciaal ontwikkelde
technologie met de naam IR-Digital, is verzek-
eren dat het geluid exact wordt weergegeven. Een
eersteklas voorbeeld van ècht ‘be better be
Bosch’.

GEZOND ZAKELIJK GEVOEL
Integrus is goed voor uw business. De reputatie
(en aantrekkingskracht) van uw accommodatie
zal verbeteren als zij beschikt over een taaldis-
tributie van perfecte kwaliteit. Deelnemers
zullen onder de indruk zijn van de helderheid
van de vertolking en ook over het gemak
waarmee het systeem zich laat bedienen. Inte-
grus - de naam omvat het helemaal, komt van
het Latijnse woord integritus, met de betekenis-
sen ‘correctheid in taal’, ‘zuiver’ en ‘onvervormd’.
Integrus spreekt die ene taal waaraan elke con-
gresdeelnemer ongeacht zijn moedertaal de
voorkeur geeft: de taal van de perfectie.

CONGRES SPECIALISTEN
Bosch heeft zijn sporen verdiend in de con-
greswereld. Bosch DCN (Digital Congress Net-
work) was het eerste digitale congressysteem ter
wereld. Onze congres- en taaldistributie-appa-
ratuur wordt al tientallen jaren toegepast in ac-
commodaties over de hele wereld. Van lokale
gemeentehuizen tot internationale congrescen-
tra met duizenden deelnemers - Bosch helpt
mensen hun standpunt over te brengen.

• Geen storing door de verlichting

• Superieure digitale audiokwaliteit

• Gebruiksvriendelijke keuze uit 
32 kanalen

• Gemakkelijke koppeling met DCN en andere congressystemen

• Werkt ook in volle zon

INTEGRUS
Digitaal Infrarood Taal Distributie Systeem



Een flexibel systeem met uitstekende resultaten
PERFECTE ONTVANGST
Het meest kenmerkende aspect van Integrus is
zijn volledige ongevoeligheid voor storingen
door verlichtingssystemen. Door gebruik te
maken van een hogere frequentieband (2 tot 
8 MHz) werkt het systeem ver buiten het bereik
van alle soorten zaalverlichting. Dit levert een
aanzienlijk voordeel ten opzichte van analoge
systemen, die vaak worden beïnvloed door het
toenemende gebruik van hoogfrequente ver-
lichtingssystemen, vooral als die voorzien zijn
van dimmers. Integrus biedt u perfecte ont-
vangst, telkens weer.

HOREN IS GELOVEN
Wat de digitale geluidskwaliteit zelf aangaat: die
moet u horen om het te kunnen geloven. Een
veel hogere signaal/ruis-verhouding en een inge-
bouwde foutcorrectie produceren een kristal-
helder signaal op elke plaats in de zaal. Als de
mode ‘standaard kwaliteit’ wordt gebruikt – die
ruimschoots voldoende is voor vertalingen –
kunnen gelijktijdig 32 kanalen gedistribueerd
worden. U kunt ook kiezen voor 16 kanalen van
een eersteklas mono-kwaliteit of 8 kanalen van
eersteklas stereo-kwaliteit.

GEMAKKELIJKE KANAALKEUZE
Elk van de maximaal 32 verschillende kanalen
(31 vertalingen + 1 vloertaal) kan gekozen wor-
den door eenvoudig door het menu te bladeren.
Ongebruikte kanalen worden automatisch ver-
wijderd, wat het vinden van de gewenste taal
vergemakkelijkt.

COMPATIBEL MET NAGENOEG ELK 
CONGRESSYSTEEM
Zoals u al verwachtte, is Integrus uiterst 
compatibel. Koppel het met Bosch DCN en u
houdt uw congresvoortgang geheel in het digi-
tale domein, met veel ruimere besturingsmo-
gelijkheden en een veel betere geluidskwaliteit.
Gebruik het met Bosch analoge systemen voor
een perfecte ontvangst bij kleinere bijeenkom-
sten. Of verbind het eenvoudig met een con-
gressysteem van nagenoeg elk ander merk.

TAALDISTRIBUTIE … 
EN MEER
Integrus is ideaal voor congrescentra, univer-
siteiten, internationale organisaties of elke an-
dere accommodatie waar behoefte bestaat aan si-
multaanvertalingen. Maar het systeem kan ook
zorgen voor draadloze overdracht van meer-
sporen-audio van perfecte kwaliteit, zoals meer-
talige soundtracks (bioscopen) of muziek
(sportclubs en fabrieken).

Tot 32 digitale 
audiokanalen 

(31 + vloertaal)

STORING DOOR 
VERLICHTING

GESTOORDE 
ONTVANGST

ANDERE 
TAALDISTRIBUTIESYS-

TEMEN

Integrus voldoet volledig aan de nieuwe standaard 

IEC 61603-PART7, de industriestandaard voor digitale infrarood-

transmissie in de 2 tot 6 MHz frequentieband.

VOLLEDIG GOEDGEKEURD:

PERFECTE 
ONTVANGST

NIEUW BOSCH 
INTEGRUS SYSTEEM

GEEN STORING DOOR
VERLICHTING



Integrus is een draadloos taaldistribu-

tiesysteem, dus conferentiedeelnemers

genieten complete bewegingsvrijheid ter-

wijl ze luisteren naar de vertaling van hun

keuze. En infraroodtransmissie garandeert

privacy, aangezien de signalen niet door

wanden of plafonds kunnen dringen.  

DIGITALE ZENDER
De digitale zender kan gekoppeld worden met
analoge en digitale congressystemen. Een mas-
ter/slave-mode maakt het mogelijk vertalingen
te distribueren naar belendende ruimten.

DIGITALE STRALERS
De stralers zenden uit op een veel hogere fre-
quentie (2 tot 8 MHz) om elke storing door de
zaalverlichting volledig uit te schakelen. Er zijn
stralers leverbaar van 12,5 en 25 watt, om ac-
commodaties van verschillende afmetingen te
kunnen bedienen.

OPLAADUNITS
Deze oplaadunits – evenals de geavanceerde
elektronica in de ontvangers – verzekert opti-
male oplaadprestaties en een maximale levens-
duur van de accu. Ze zijn leverbaar in koffer- en
kastuitvoering.

DIGITALE ONTVANGERS
De ergonomisch ontworpen ontvangers passen
gemakkelijk in een borst- of jaszak. Er kunnen
32 verschillende kanalen mee ontvangen 
worden. Gemakkelijke kanaalkeuze en een 
ingenieuze functie die de dekking controleert,
vergemakkelijken het leven voor zowel gebruiker
als installateurs.

HOOFDTELEFOONS
Deelnemers luisteren naar de door hen gekozen
vertaling met behulp van stijlvolle, comfortabele
stereo hoofdtelefoons of lichtgewicht oorhangers
die zelfs nog onopvallender zijn.

Integrus past naadloos in de keten die start met congressystemen en zich
voortzet met vertaalsystemen zoals Bosch DCN. Als Integrus zorgt voor de
taaldistributie, dan weet u dat de vertalingen altijd in een perfecte conditie
zullen aankomen.

Complete 
Bewegingsvrijheid en
Gegarandeerde 
Privacy

Van tolk naar deelnemer - in perfecte conditie


