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İskandinav tasarımcı Jacob Jensen, stüdyosunu 1958 yılında açmış olup, 
zamanımıza kadar süregelen kadar “devrimsel”, “çağdaş”, “klasik formu koruyan 
yenilikçi” yaklaşımla bir çok ürüne tasarımına imzasını atmış, dünyaca ünlü bir 
tasarımcıdır. Jacob Jensen’nin, Museum of Modern Art müzesinin  “The Design 
Study Collection” ve “The Design Collection” bölümlerinde 19 eseri sergilenmektedir. 
Jacob Jensen’nin oğlu Timothy Jacob Jensen,  JACOB JENSEN ismini ticari marka 
olarak uluslarası ortamda kayıt ettirmiş ve tasarımları ile bir çok bilinen ürün grubuna 
girmiştir. Yan kuruluşu olan, Bell Xpress gidişte çok önemli bir oyuncu olup,      
broşürde ki ürünlerin çıkarım noktası olmuştur.
Bu katalog, Jacob Jensen grubunun sadece Otel Oda Telefonlarını sergilemektedir.  
Jacob Jensen imzası altında, Su Kaynatıcısı, Hava Durumu Ölçer, Saat, Mumluk gibi 
ürünler bulunmaktadır. Diğer ürünlerde olduğu gibi telefonların tasarımında ki 
yaklaşım şudur; Son derece estetik bir gövde, kolay ancak fonksiyonel kullanım;
(Hızlı Arama Tuşları, Mesaj Uyarı Işığı  gibi..)
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• Sekiz adet "Servislere Erişim" Tuşu
• Ön Tanımlı Kullanıcı ve Fonksiyon Menüleri
• Ayarlara Engel, 

(her konaklamada değişmemesi için..)
• "Mesajınız Var" Uyarı Işığı
• Hafıza Yedeklemesi
• Dört adet Dect Ahizeye bağlanabilme 

HT60D, son DECT teknolojinin özelliklerine 
sahip, ana gövde ahizesi kablolu, ancak uzak      
bir Dect ahize (ve şarj ayağı) (HT20D) ile 
kablosuz iletişimde bulunan, Dect bir telefondur.     
Geniş bir kapsama alanı bulunmakta, kablosuz 
ortamda ses çok net bir şekilde iletilmekte    ve 
ürünün kolay kullanıma imkan veren LCD ekranı 
vardır. Ana baz gövdeye dört bağımsız uydu 
ahize bağlanabilmektedir.
Telefon hemen hemen bütün Pbx markaları ile, 
“Mesa Uyarı Işığı” bakımından tam uyumludur. 
Üründe ki özellik ve işlevler şunlardır; Telefon 
Fihristi, Tekrar Arama Listesi,     Ses ve Zil 
Ayarları, Ahizeler ile Dahili Haberleşme, Ana 
Telefondan Çağrı, Tarih ve Saat Kayıtları, 
Kesme, “Mesaj Var” Uyarı Işığı, 8 adet Otel 
Servislerini Hızlı Arama Tuşları, v.s. 
Akım olarak tam dolmuş set, yaklaşık 12 saat 
kullanılabilir. İç mekanda kapsama alanı,           
50 metre ve dış mekanda 300 metredir. Bunun 
yanında telefon üzerinde alçak radyason 
indirgeme tekniği bulunmaktadır, açıklayacak 
olursak, sadece ihtiyacı kadar olan minimum   RF 
sinyali kullanır (radio frequency signal).
Ana gövde ve uydusu olan Dect telefonlar masa/
komodin üzerinde veya duvarda kullanılabilir.)



9Telephones  l  For nice conversations

HT20, dar ve ince gövdesi ile son derece  cazip görünümlü 
bir telefondur. Tuşlar “rahat erişim” için telefon ahizesinin iç 
duvarında bulunmaktadır. Gövde, duvara monteli veya 
masa/komodin üzerinde orjinal ayağı ile kullanılabilir.
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HT60, son derece estetik bir tasarım telefonudur. 
Çevrilen numaralar LCD ekranda görünür. Telefonda, 
santrala hızlı ulaşmak için “R” tuşu bulunmakta, ahize   
ve gövde hoparlör ve zil ses şiddeti ayarlanabilmektedir.
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