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Nasıl istiflersiniz ?

Telefon
- 6 otel servisini hızlı çevirme tuşları
- “Mesaj Uyarı” ışığı Sesli Mesaj servisini çevirme tuşudur
- SIP veya Analog ortam
- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım
- Dect’lerde 4 adede kadar ahize olabilir
- Otele özel ön karton

Alarm Saat
- Oda ışık gücüne göre parlaklık otomatik ayarlanır
- TruTime tekniği (saat her zaman dakiktir)
- Yaz Saati Uygulaması “Kapalı” veya “Açık”
- Kolay alarm kurma imkanı

Ses Tanıma
- Moda platformu “Voice Ready” ses tanıma
  özelliğine hazırdır
- ModaMedia özelliği ile Amazon Alexa Dot    
  ve Google Home ürünleri ile tam uyum

 

FM Radyo ve Bluetooth Müzik
- Bluetooth 5 uyumu
- “Hotel mode ON” özellği, ses şiddeti kısıtlıdır
  (komşu odanın rahatsız olmaması için vardır)
- Akıllı telefon ve MP3 çalarlardan HiFi müzik
- Kolay FM radyo kanal arama

Ana (olması zorunludur) ve şarj modülü
- Kablosuz Şarj özelliği
- Apple ve USB-C ürünleri için kablolu şarj
- 2 adet USB kapısı (5V, 2.1A)
- 1 adet USB-C kapısı (5V, 2.1A)

 

Ana mödül haricinde tüm modüller seçimliktir
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Uno Media



  

Modüller

Telefon
- 9  otel servisini hızlı çevirme tuşu
- “Mesaj Uyarı” ışığı Sesli Mesaj servisini çevirme tuşudur
- SIP veya Analog ortam
- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım
- Dect’lerde 4 adede kadar ahize olabilir
- Otele özel ön karton

Alarm Saat
- Oda ışık gğücüne göre parlaklık
- TruTime tekniği (saat her zaman dakiktir)
- Yaz Saati Uygulaması “Kapalı” veya “Açık”
- Kolay alarm kurma imkanı

 

FM Radyo ve Bluetooth Müzik
- Bluetooth 5 uyumu
- “Hotel mode ON” özellği, ses şiddeti kısıtlıdır
   (komşu odanın rahatsız olmaması için vardır)
- Akıllı telefon ve MP3 çalarlardan HiFi müzik
- Kolay FM radyo kanal arama

Şarj modülü
- 7 adet şarj imkanı
- Çoklu şarj
- Hızlı şark imkanı
- 4 adet USB kapısı
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      Kablolu  HT60 Dect (Kablosuz)  HT60DU Dect Hybrid  HT60D

- 7 otel servisini hızlı çevirme tuşu

- “Mesaj Uyarı” ışığı Sesli Mesaj servisini çevirme tuşudur

- SIP veya Analog ortam

- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım

- 2 tip Dect modeli vardır;

- Hyrid modelde ana telefon Kablolu ve onun 4 adede kadar çıkabilen Dect ahize ve onların şarj ayağı

- Dect’lerde 4 adede kadar ahize

- Otele özel ön karton

- Ekranda saat ve tarih

- Ekran “Caller ID” ,  “Kim Arıyor ?”
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 Yatak Başı – Komodin Banyo (renk skalası diğer Jacob Jensen modelleri için de geçerlidir)

- SIP veya Analog ortam

- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım

- Dect modelde 3 adt. hızlı çevirme tuşu

- Kablolu modelde ahizede 1 adt. hızlı çevirme tuşu

- Ahizede çevirme tuşları

- Dect’lerde 4 adede kadar ahize

- Duvarda asılı veya komodin üstünde ayaklı çalışabilir
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- 10 otel servisini hızlı çevirme tuşu

- “Mesaj Uyarı” ışığı Sesli Mesaj servisini çevirme tuşudur

- SIP veya Analog ortam

- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım

- Dect’lerde 4 adede kadar ahize

- Otele özel ön karton

- İsteğe bağlı Gsm şarj kiti ve USB çıkışları

- Ortalama 10 cm. X 20 cm. gövde, kolay konumlandırma ..

- Düz veya Oval ahize

- Düz ahizede renk seçenekleri

  (krem, gümüş, siyah, kahverengi, lacivert kırmızı, v.s.)
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UM77 Mini



  

- 1 veya 2 hat kullanım

- Ahizede 3  otel servisini hızlı çevirme tuşu

- Gövdede de 3  otel servisini hızlı çevirme tuşu (isteğe bağlı)

- SIP veya Analog ortam

- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım

- Sektöre en küçük Dect gövde

- Dect’lerde 4 adede kadar ahize

- Otele özel ön karton

- Duvar veya masa üstü kullanım imkanı
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12 Serisi 38 Serisi

- Parlak ve görünür “mesaj uyarı” ışığı

- 6  otel servisini hızlı çevirme tuşu

- 38 ‘lerde tuş adedi 10 olup,  “mesaj uyarı” ışığı da tuştur

- Ekonomik maliyet

- Dect (Kablosuz) veya Kablolu kullanım

- Sektöre en küçük Dect gövde

- Dect’lerde 4 adede kadar ahize

- Otele özel geniş ön karton

- Siyah ve krem renk seçenekleri
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