
  

Bir Jacob Jensen tasarımı ....  ModaMedia

Moda Portekizce kökenli bir kelime olup, Modern ve Yeni demektir. 
Şimdi... Jacob Jensen Design Group tarafından tasarlanıp 
Bittel tarafından üretilen yeni ürün ModaMedia iletişim dünyasına                
yeni bir soluk getirmiştir. 
Bir çok iletişim ve medya sunum modüllerini barındıran ModaMedia’nın 
tasarım felsefesi; Modern, Modüler ve Estetik

Nasıl istiflersiniz ?



  

ModaMedia

Seçimlik Modüller

ŞARJ ve ANA KONTROL KATI  (olması zorunludur)
● Kablosuz Şarj
● 2 adet USB kapısı
● 1 adet USB-C kapısı

FM RADYO/BLUETOOTH tan MÜZİK
● Bluetooth 5 uyumlu
● Moda’ya özgün eşleşme ID si
● Gsm telefonlardan kablosuz müzik yayını
● “Hotel Mode ON” , durumunda               

misafir sesi fazla açamaz
● Son derece kaliteli HiFi müzik

SAAT
● TruTime tekniği ile saat her zaman doğrudur
● Odada ki ışık şiddeti  durumuna göre               

LED ışık gücünü ayarlar
● Tek günlük Alarm
● Otomotik Yaz Saati Güncellemesi (Kapalı olabilir)
● Opsiyonel güç yedeklemesi ile,              

akım olmasa bile 24 saat çalışır
● Saatin güncel olması için dahili güç yedeklemesi

IR (infrared) hızlı Saat, Tarih ve Yaz Saati   
“kapalı/açık” kontrolü.

SES TANIMA ve TV Hub
● Modüller, “voice ready” ara yüzüne hazırdır.

Amazon Alexa Dot veya Google Home ses tanıma 
özelliği taşıyan tüm ürünler ile    entegre olur;               
(Ses, Işık, HVAC havalandırma, Perde, v.s.)

● Bunun yanında odada ki TV ile de arayüz vardır 
(2020), GSM telefon, Notebook bilgisayar, v.s.       
hepsi ses ve görüntü olarak HDMI bağlantı ile TV’de !

TELEFON
● Yüksek ses kalitesinde “Eller Serbest” görüşme
● “Mesaj Var” uyarı ışığı
● Kuruluşa özel, kuruluş logosunun olduğu ön karton
● 4 adet servisler için Hızlı Arama Tuşu
● Ahize ile veya gövdede ki mic. ve hoparlör ile görüşme
● Opsiyonel Ahize
● Kablolu veya kablosuz (Dect) kullanım
● Ahizede 3 adet servisler için Hızlı Arama Tuşu    

(toplam 7 adet)

AHİZE
● Kablolu veya Kablosuz (Dect)
● Dect olursa 4 adede kadar Ahize olabilir
● Hızlı Arama Tuşları
● Ahize gövde içinde ki mıknatıs ile aya sabitlenir



  

Kullanıcılar

https://www.bitteltr.com 

http://en.bittelgroup.com 
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