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MODA kelimesi Portekizce’den gelmekte olup, Modern ve Tarz demektir. 
MODA, Bittel’in en son ürünü olup  Jacob Jensen Danimarka tarafından 
tasarlanmıştır ve tamamen Modern, Modüler ve Şık özelliklere sahiptir. 
Daha açık deyişle MODA, estetik ve medya zengini demektir.

JACOB JENSEN DESIGN  hakkında
Iskandinav bir tasarımcı olup, stüdyosunu 1958 de kurdu. Jacob Jensen… devrimsel, 
tabii ve klasik forumu koruyarak bir çok tasarım ödülü kazanmış dünyanın önde gelen 
tasarımcılarından biridir.
Jacob Jensen’in «Design Study Collection and the Design Collection of The Museum
Modern Art, New York» müzesinde 19 ürünü sergilenmektedir.

BITTEL hakkında
Turizm endüstrisine yeni teknolik ve estetik ürünler tasarlayan, üreten, sağlayan ve
çok hızlı bir gelişme kaydeden bir kuruluştur.
Güvenilir, Yenilikçi, Estetik ve Kolay Kullanıma sahip Bittel ürünleri tüm dünyada    
binlerce otel tarafından kullanılmaktadır.



ŞARJ İMKANLARI
§ Üst katman üzerinde, opsiyonel

kablosuz şarj modülü vardır.
§ Apple ve USB-C cep telefonları ve 

diğer mobil cihazlar için manyetilk
tutunma özelliği olan şarj kabloları.

§ 2 adt. USB kapısı      (5V, 2.1 A).
§ 1 adt. USB-C kapısı  (5V, 2.1 A).
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FM RADYO  veya  BLUETOOTH ÜZERİNDEN 
MİSAFİRİN KENDİ MÜZİĞİ ….
§ Bluetooth 5 uyumlu
§ MODA ‘ya özel eşleşme ID ‘si; «aktive et» 

isteği üzerine çalışır;                                                                    
(tuşa basmak veya ses ile talimat vermek *)                          
* burada MODA ‘nın ses tanıma modülü 
gerekir.

§ 20 dakika ürün üzerinde bir şey yapılmazsa           
MODA uykuya geçer.

§ FM radyo, frekanslar arası çok hızlı tarama 
yapar.

§ Misafirleriniz,  akıllı telefonları veya MP3 
çalıcıları üzerinden kendi müziklerini çok 
kaliteli HiFi olarak dinleyebilirler.

VR1 CHIP ‘i etkin akıllı ürün 
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SAAT MODÜLÜ
§ TruTime (gerçek zaman tekniği) ile her 

zaman doğru Saat ! , Misafir memnuniyeti 
ve  «Oda Temizliğinde» zaman tasarrufu.

§ Yaz Saati Uygulaması AÇIK veya KAPALI 
durumda olabilir.

§ Dolabilen pil imkanı ile Zaman ve Alarm,  
24 saat güncel ve aktif kalır.

§ Işık sensörü ile ekran görüntüsünün ışık 
gücü otomatik ayarlanır.

§ Çok kolay Alarm kurma adımları vardır.
§ IR Uzaktan Kumanda ile Saat ve/veya 

takvimin çok kolay ayar imkanı vardır.
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»ELLER SERBEST» TELEFON MODÜLÜ
§ Yüksek performansa sahip otel telefonu.
§ Kablosuz Şarj katmanı (yüzeyi).
§ Bo modül ayrı olarak kullanılabilir veya 

opsiyonel MODA ahize de olabilir.
§ MODA opsiyonel ahize.

- Kablolu veya Kablosuz (Dect).
- Ahizede 3 adet hızlı çevirme tuşu vardır.

§ Otelinize özel telefon kartonu (faceplate).
§ 4 adet Hızlı Çevirme Tuşu (otel servisleri için).
§ Çok parlak.. «Mesaj Var» Uyarı Işığı.
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SES TANIMA MODÜLÜ
§ MODA modülleri,  «Voice Ready» 

tekniğine uyumludur.
§ Amazon Alexa Dot ve Google Home 

ürünleri böylece MODA’ya bağlanabilir.
§ MODA ürün uzmanları her zaman VR 

teknoloji desteği ile bilgi ve   
uygulamalarını güncel tutmaktadır
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AHİZE SEÇENEKLERİ

Kablolu                           Kablosuz (Dect)       
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ŞARJ MODÜLÜ
§ En üst katmana istenirse, 

kaplosuz şarj yüzeyi gelir.
§ Manyetilk tutunma özelliği 

olan şarj kabloları vardır.
§ Laptop ve oyun konsolları 

için HDMI girişleri vardır.
§ 2 adt. USB kapısı     2.1A
§ 1 adt. USB-C kapısı 2.1A

KABLOLU VIDEO MODÜLÜ
§ »Tak ve Çalıştır» otomatik 

algılama ile bir video girişi 
TV’yi arar ve giriş seçimini 
gösterir.

§ iPhone ve iPad ‘lerin ekran 
aynalaması için Apple video 
adaptörü

§ Samsung S8, S9 veya benzer 
ürünlerin ekran aynalaması
için USB-C video adaptörü.

§ Video kabloları mıknatıs ile 
kolayca takılma imkanı.

GİRİŞ MODÜLÜ
§ HDMI, Apple, USB-C, Casting, 

«TV ye dönüş» girişlerinin 
kolay seçim imkanı

CASTING MODÜLÜ
§ Kablosuz içerik akışı için      

(wireless content streaming) için 
Chromecast veya EZ Cast modülleri

Otelinize özel kullanım ve imaj kartonu

ç

ç
ç



NASIL İSTİFLERSİNİZ ?
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İKİ MODÜL GÖVDESİ VARDIR

GÖVDE 1  (35mm)

§ Şarj Modülü
§ Alarm / Saat Modülü
§ Telefon Modülü
§ Cating Modülü

GÖVDE 2  (50mm)
§ Bluetooth-Radyo-Müzik  Modülü
§ Ses Tanıma                         Modülü

MODÜL GÖVDE 1

MODÜL GÖVDE 2



www.bitteltr.com www.bittelgroup.com info@bitteltr.com
90-212-288 4888,    90-532-381 0200  (cell.),  Bittel Turkey, Istanbul
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