
  



  

Moda SE  Hakkında 

Moda... portföyünde daha önce görülenlerden çok farklı olarak oteller için Modern, 
Modüler ve Estetik bir çözümdür. Ürün, dünyaca ünlü tasarımcı Jacob Jensen Denmark 
tarafından tasarlandı. Moda SE, Kablosuz Şarj, Alarm/Saat ve Telefon modülü içeren 
Moda grubunun özel sürümüdür. Oteliniz misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayan yerinde 
tasarlanmış, istiflenebilir, akıllı modülere sahiptir. Moda SE, aynı zamanda son derece 
estetik yapısı ve uygun fiyatı ile  siz otellerinn sürekli değişen teknolojiye ayak 
uydurmasını sağlıyor.



  

SAAT MODÜLÜ 

• TruTime tekniği, saatin kesinlikle her zaman doğru  
  olmasını saptar ve bu sayede misafir memnuniyetini 
  artırır ve temizlik saatlerini azaltır. 

• Otomatik “Yaz Saati Uygulaması” ayarı, 
  (ülkere göre kapatılabilir).

• Zaman ve saatin güncel durumunu destekleyen 
  şarj edilebilir pil yedeklemesi vardır;
  (cihaze, 7/24 akım gelmelidir.) 

• 10 dakika süre fazlı kullanımı kolay alarm. 

• Günlük alarm. 

• “Kolay ayarlama” için kullanılan  IR (InfraRed)
   uzaktan kumanda kayıt ünitesini destekler.



  

“ELLER SERBEST” TELEFON MODÜLÜ 

• Yüksek ses kalitesine sahip hoparlör.

• Kablosuz Şarj. 

• Opsiyonel olarak kullanılabilir Moda ahize.  

• Otelinize özel kullanım ve imaj kartonu.

• 4 adet, otel servislerini kolay çevirmek için, 

  “tek dokunuşlu” tuş. 

• Ahizede ilave 3 adet, otel servislerini  
  kolay çevirmek için, “tek dokunuşlu” tuş.

• Parlak “mesajınız var” uyarı göstergesi.



  

KABLOSUZ ŞARJ 

Kablosuz şarj özelliğine sahip mobil cihazlarla uyumludur.



  

ÖLÇÜLER



  

Bittel Hakkında 

Bittel,, telefon, şarj çözümleri ve HiFi Bluetooth Ses ve Çalar Saat olanakları ile         

otel odaları, iş yerleri ve lüks rezidansların önde gelen akıllı cihaz sağlayıcısıdır.  

Küresel konaklama endüstrisi için yenilikçi teknoloji çözümlerinin profesyonel bir 

sağlayıcısı olarak Bittel'in ürünleri, dünya çapında on binlerce otelde kurulan güvenilirlik, 

çığır açan tasarımlar ve iyi özelliklerle tanınır. Ekim 2022'de, dünyada ki tüm ortaklara 

ve müşterilere iyi hizmet vermemize yardımcı olacak yeni modern fabrikaya geçeceğiz.
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