Catálogo de Produtos 2016
Painel de conexão MediaHub

MediaHub Range

Proporciona ao hóspede a reprodução do conteúdo de todos os dispositivos móveis, utilizando as conexão padrão da TV ( HDMI ) . Pode ser
conectado um laptop, iPad, Iphone , tablet Android, iPod ®, MP3 player, Playstation ®, Xbox ®, Wii, câmera digital, câmeras de vídeo e muito mais
... As opções para tocar uma música ou vídeo através da tela grande e alto-falantes de TV são interminável. Além disso, uma porta USB de alta
corrente fornece a potência máxima para carregar todos os aparelhos eletrônicos

codigo

Descrição

TA-3350

MediaHub MINI - Painel com entradas HDMI / Audio / 2 x USB para
carga - sistema Bluetooth para reprodução de audio. Tecnologia
C&C para troca automática de canal input - Acompanha cabo HDMI
3M / fonte bi-volt / modura na cor prata ou preta

TA-3350D

MediaHub MINI Desktop - Painel de bancada c/ entradas HDMI /
Audio / 2 x USB para carga - sistema Bluetooth para reprodução de
audio. Tecnologia C&C para troca automática de canal input Acompanha cabo HDMI 3M / fonte bi-volt

MediaHub Clips - Painel modular com 2 x entradas de escolha

HDMI / Audio / RJ45 / tomada USB
TA-3377

GAM-HDMI

Pull-Through HDMI Cable - Suporte de metal com cabo HDMI
3m / 5m / 10m ) / Espaço para logomarca

(

Conjunto de cabos para conexão e adaptador de tomada - inclui
cabos
de 1m ( RCA / VGA / HDMI / MiniUSB / P2 ) , adaptador de
GAM-KITSTD
tomada p/ padrão brasileiro

Ipod and Iphone & Audio
Aparelhos para reprodução de audio, rádio relógio com despertador e doca para Iphone e Ipad e sistema BlueTooth de reprodução.
Modelos com caracteristicas HOTELEIRA com : alarme ''sigle-day'' , controle de volume, cabo de aço traseiro para fixação no movel,
display com regulagem de luminosidade , sistema APP Ihome para controle sonoro , entrada USB para carga e reprodução de áudio.
*** caracteristicas podem variar dependendo do modelo

codigo

Descrição

iBT230

iHOME rádio relógio com sistema Bluetooth de reprodução,
acompanha cabo de audio P2, aux in p/ reprodução de musica,
controle de luminosidade do display, entrada USB para carga

HBN21

iHOME rádio relógio - com sistema Bluetooth de reprodução,
relógio despertador "sigle-alarm", cabo de audio P2 fixo aux in p/
reprodução de musica, controle de luminosidade do display, entrada
USB para carga (5v) e play&charge para Apple, cabo de aço de
segurança ''anti-furto', proteção plástica traseira que impede o
acesso a regulagem do relógio

TA-07H

SoundSpot - Caixa de som com sistema Bluetooth , controle de
volume , cabo de aço de segurança, desativação do pareamento
automatico, trava de metal para o cabo de força, bi-volt

TA-08H

SoundRise - Caixa de som c/ sistema Bluetooth, radio-relogio
despertador, 2 portas USB de alta potencia, controle de volume,
cabo de aço de segurança, desativação do pareamento automatico,
trava de metal para o cabo de força, bi-volt

HPL10

iHOME rádio relógio c/ doca p/ Iphone5 (pino lightining ), relógio
despertador "sigle-alarm", entrada aux in p/ reprodução de musica,
controle de luminosidade do display, entrada USB p/ carga (5v) e
play&charge para Apple, cabo de aço ''anti-furto', proteção plastica
traseira que impede o acesso a regulagem do relógio

HDL99

iHOME rádio relógio com 2 docas : 1 para Iphone5 / Ipad (pino
lightining), e outra para Iphone4 (conector 30 pinos), relógio
despertador "sigle-alarm", entrada aux in p/ reprodução de musica,
controle de luminosidade do display, entrada USB para carga (5v) e
play&charge para Apple, cabo de aço de segurança ''anti-furto',
proteção plastica traseira que impede o acesso a regulagem do
relógio

PowerHub Range

Painel de Tomadas

Proporciona ao hospede o acesso a duas tomadas de energia adicionais ( padrão universal ) , e duas portas de carregamento USB .
Ou, adicionar qualquer MediaHub ao PowerHub e criar o MediaHub Extender, um painel de conectividade entretenimento dos
hóspedes com portas de alimentação adicionais. A solução ChargePort permite ao hoteleiro a conquista de mais 2 tomadas sem
necessitar obras dentro do quarto , basta ligar na tomada. Solução de carregamento para a maioria dos aparelhos celulares .
Adaptador para tomadas
Código

Descrição

TA-7830

Teleadapt ChargeTime - 2 entradas USB para carga, relogio
despertador ''single day alarm", controle total de luminosidade,
sistema antifurto

TA-7530

Teleadapt PowerHub USB - 2 tomadas entradas Universal
(
suporta padrao brasileiro) + 2 entradas USB . Corta circuito de
10Amp.

TA-3350EXT

MediaHub MINI extendido - TA3350 MidiaHub Mini + TA7530
PowerHub USB ajustados em uma mesma moldura

TA-3377EXT

MediaHub MINI extendido - TA3377 MidiaHub Clip HDMI / Audio +
TA7530 PowerHub USB ajustados em uma mesma moldura

TA-3377USB Painel USB Charger - Duas portas USB para embutir no mobiliario

TA-7800

Teleadapt ChargePort - painel para mesa de trabalho com 2
tomadas entradas Universal ( suporta padrao brasileiro) + 2
entradas USB. Corta circuito de 10Amp, sistema anti-furto

Espelho Multimídia Banheiro

BTM7

Espelho DE aumento de 3x - Iluminação LED c/ sensor de
aproximação, sistema BLUETOOTH p/ reprodução de musica,
porta USB, rádio, auto-falante, microfone - *** atende chamadas via
Bluetooth, relógio, braço articulado, diamentro de 16.5cm, antiembaçante

Aparelhos Telefônicos Analógicos para Hotéis
Aparelhos telefônicos analógicos com 1 ou 2 linhas , 3 , 5 ou 10 botões de serviço programáveis, flash, redial, porta de dados
EasyAccess, luz indicadora de mensagem de voz, VIVA voz , preparado para Exprees Net .

Aparelhos TELEDEX
Diamond

Serie E

Opal

Serie I

Serie M

TrimLINE

USB Charging Station para TELEDEX

Aparelhos TELEMATRIX
3300

Marquis 9600

TrimLINE 3300

Tecnologia Assistiva
Conjunto de soluções para quarto de hotel baseado nas deficiencias auditivas de seus Hóspedes. Sensores / Alarmes / Sinalizadores
instalados para uma otima recepção. Produtos não instalados , adaptação do quarto no momento do check-in
Código

Descrição

CA-360H -CentralAlert™ Multi-Function Notification System CA-360H

Central multi-funções para notificação dos hóspedes . É um alerta para
todos os sons usuais,como despertador, porta batendo, telefone tocando,
som de alarme a partir de seus alarmes áudio, avisos de detectores de
movimento . Utiliza pisca-pisca, som audível, mas agradável alto
selecionável e um poderoso bad shaker. Não há nenhuma instalação
necessária para a CA-360, e todas as operações são sem fio.

CA-DXA - Hanging door knocking sensor - Sensor para batida na
CA-DXH

BS-100

CA-DB

porta do hóspede . Próprio para ser pendurado na maceneta da porta
para detectar a batida à porta. O sensor CA-DX envia um sinal sem fio
para acionar o CA-360H para alertá-lo de que alguém está na porta.

BS-100 - BedShaker - Alarme vibratorio ligado ao radio-relogio para
despertador. O BedShaker vibra em baixo do travessiero do hóspede

CA-DB - Door Bell - Campainha movel que aciona alarm na central CA360H

CA-CX - Landline/Cell Phone Ringer/Flasher - Doca para celular
CA-CX

que envia mensagem para a central CA-360H quando recebe uma
chamada / mensagem

CA-AX - Audio Alarm Sensor - Sensor de incendio e vazamento de
CA-AX

gas - O sensor CA-AX envia um sinal sem fio para acionar o CA-360H
para alertar o Hóspede

Kit movel - Bolsa personalizada contendo : Telefone texto / bed Shaker
GAM-TY

/ Radio-Relogio despertador e sinalizador de alarmes / sensor de batida
na porta / Amplificador de volume para telefone normal

Linha Teleadapt - Hotelaria
AudioHub Range
codigo

Descrição

TA-7300K-A01

Audio Pull-Through, 3.5mm 3 pole audio mini-jack

TA-7100-KIT-A01

AudioSpool, 3.5mm 3 pole audio mini-jack

DeskHub Range - HSIA Products
codigo

Descrição

Wired HSIA Connectivity Kits ( include 2m cable / desk card / adhesive mounting pad )

TA-6300-N-A00

Pull-Through Access Point

TA-7300-01-KIT

Pull-Through Pro

TA-6100-N-A00

Mini Access Point

Retractable HSIA Connectivity Kits ( include 2m cable / desk card / adhesive mounting pad )

TA-6000-N-A00

DeskSpool

TA-7000-N-KIT

DeskSpool Pro

TA-6950-CEK

DeskPoint PRO Wi-Fi

TA-7950- CEK

DeskPoint PRO RJ45

TA-6500-A01

ConferenceHub

Wi-fi HSIA Connectivity Kits

Conference Room Networking Hub
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