




Türkiye’nin Katma Değerli
Teknoloji Distribütörü

TESAN, 1983 yılında, telekom ağ donanımları üretim ve 
satışını yaparak iş hayatına başladı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

sektöründeki ürünlerini, 300 kişiyi aşan kadrosu, 4.000’in 
üzerinde ürün çeşidi, 3.000’i aşan dağıtıcı ve perakendeci

kurumsal iş ortağı ile 25.000’i aşkın satış noktası üzerinden,
son kullanıcı ile buluşturmaktadır.

Kendi markası ttec altındaki, geniş ürün yelpazesi yanında, 
dünyaca iyi bilinen birçok markanın dağıtım, proje, satış ve satış 

sonrası hizmetlerini, en üst düzeyde katma değer ve müşteri 
memnuniyeti hedefiyle sürdürmektedir. Türkiye başta olmak 

üzere 25’in üzerinde ülkede 20.000’in üzerinde satış noktasında 
tüketici ile buluşmaktadır. Bugüne kadar 70 milyon’u aşan ttec 

markalı ürün milyonlarca tüketici ile buluşmuştur.

Yenilikçi vizyonunu ve iş ortaklarıyla yarattığı sinerjiyi, 
sürekli geliştirmeye çalışan TESAN, 2018 yılı cirosu ile,

“İlk 500 Bilişim Şirketi – Türkiye” araştırmasında, 
genel listede 44. sırada yer almaktadır.

 “Güvenlik Kamera Donanımı” kategorisinde ise
Türkiye’nin 1 numaralı şirketi seçilmiştir. 

(BTHaber-Bilişim500 – Temmuz 2019)
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Teknoloji Çözümleri



Güvenlik Çözümleri
Hikvision, güvenlik kamerası ürün ve çözümleri tedariğinde dünyanın bir numaralı üreticisidir. Sektörün en büyük Ar & Ge 
gücüne sahip olan Hikvision, ses ve görüntü kodlama, video görüntüsü işleme gibi kilit teknolojilerin yanı sıra bulut hizmetler,       
büyük veri ve derin öğrenme gibi geleceğin parlak teknolojilerinde de ilerlemeye devam etmektedir.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Kameralar ve Kayıt Cihazları

Uçtan uca çözümler için güçlü IP ve Analog güvenlik kamerası ve 
NVR-DVR kayıt cihazı çözümleri.

İnterkom ve Geçiş Kontrol Sistemleri

Apartman tipi ve villa tipi yeni nesil diafon sistemleri ile işyerleri ve 
fabrikalarda kişilerin giriş-çıkış verilerini tutmak için özel çözümler.

Tamamlayıcı Ürünler

Güvenlik ürünlerine ek olarak, uzun mesafe PoE teknoloji destekli 
switchler, yüksek performansa sahip kablolar ve LED panellere 
sahip monitörler, güvenlik çözümleri için tamamlayıcı ürünler olarak 
ürün gamı arasında bulunmaktadır.

Anti-Korozyon ve
Patlamaya Dayanıklı Kameralar

Paslanmaz çelik gövde
H.265+ sıkıştırma teknolojisi
WF-2, NEMA 4X ve C5-M Anti-Korozyon standartları
120dB WDR ve IP67 koruma sınıfı 

Lazer ve termal kameralar düşük görüşlü, az ışıklı veya güçlü ışık 
parazitinin olduğu ortamlarda kullanılabilir. Havaalanları, limanlar, 
petrol sahaları, askeri tesisler, sınır güvenliği ve ormanlar gibi geniş 
bir kullanım alanı vardır. 

Lazer ve Termal Kamera Çözümleri Mobil Çözümler

Güvenli toplu taşıma da ve özellikle trafik kazalarına hızlı yanıt 
vermek ve ulaşım olanaklarına yönelik olası saldırılara karşı koru-
ma sağlamaktadır. Karmaşık hale gelen toplu taşıma merkezleri, 
yan kesicilik, düzensiz davranış gibi yasa dışı faaliyetlere karşı 
koruma sağlamak için merkezi bir yönetim sistemi ile mobil 
çözümler sunar.

Teknoloji Çözümleri



Hibrit-Biyometrik, Güvenlik ve Geçiş Kontrol Sistemleri
1998’den beri faaliyet gösteren, globalde 1000 Ar-Ge uzmanı ve toplamda 3500 çalışanı ile 6 yıl üst üste Ulusal Yüksek
Teknoloji Şirketi seçilen ZKTeco, Hibrit-Biyometrik Doğrulama teknolojisinde uzmanlaşmış, kurumsal biyometrik doğrulama 
teknolojisi alanında dünya lideri bir üreticidir. ZKTeco ,kendi bünyesinde geliştirilen hibrid-biyometrik doğrulama teknolojisini 
Nesnelerin İnterneti(IoT) ile entegre ederek bu teknolojiyi akıllı ofis, akıllı banka, akıllı trafik ve akıllı güvenlik çözümleri olarak 
sunmaktadır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

F22, güvenilirlik, hassasiyet ve mükemmel eşleşme hızı için 
gelişmiş algoritma ile benzersiz performans sunan BioID sensörü 
ve Wi-Fi özellikli ultra ince parmak izi zaman kontrol ve erişim 
kontrol terminalidir.

Geçiş Kontrol Sistemleri (Access)
F22

Zaman Kontrol Sistemleri (PDKS) 
Horus 

Visible Light yüz tanıma teknolojisine sahip 0.5 saniye altında yüz 
tanıma, 10.000’e kadar yüz kapasitesi ve kablosuz haberleşme 
protokollerinin tümüne sahip yeni nesil zaman kontrol cihazı.

Güvenlik Denetim Cihazları
X-Ray, Boy ve El Dedektörleri 

Güvenlik denetim ürünleri, insan denetimi ve eşya denetimi dahil 
olmak üzere giriş güvenliğinizi korumak için kapsamlı çözümler 
sunar.

Akıllı Kilitler
Asma, Otel ve Ev Tipi

Asma, otel ve ev tipi akıllı kilit modelleri yüz tanıma, parmak izi, 
kart, şifre gibi gelişmiş biyometrik doğrulama özelliklerine sahiptir.

Bariyer Sistemleri
Kollu Bariyer ve Mantar Bariyer 

Yüksek performanslı servo motor, basit ve güvenilir iletim yapısı, 
yüksek sıcaklığa dayanıklı kontrol paneli ve çarpışma önleyici
korumalı boom konnektör tasarımını benimser.

Turnike Çözümleri
FHT2422 ve SBTL7000

Dayanıklı sac yapısı ve SUS304 paslanmaz çelik materyale sahip her 
ihtiyaca karşılık verebilecek turnike modellerimiz tüm biyometrik 
cihazlarımız ile entegre olarak mükemmel geçiş kontrolü sağlar.

Teknoloji Çözümleri



Hibrit-Biyometrik, Güvenlik ve Geçiş Kontrol Sistemleri
1998’den beri faaliyet gösteren, globalde 1000 Ar-Ge uzmanı ve toplamda 3500 çalışanı ile 6 yıl üst üste Ulusal Yüksek
Teknoloji Şirketi seçilen ZKTeco, Hibrit-Biyometrik Doğrulama teknolojisinde uzmanlaşmış, kurumsal biyometrik doğrulama 
teknolojisi alanında dünya lideri bir üreticidir. ZKTeco ,kendi bünyesinde geliştirilen hibrid-biyometrik doğrulama teknolojisini 
Nesnelerin İnterneti(IoT) ile entegre ederek bu teknolojiyi akıllı ofis, akıllı banka, akıllı trafik ve akıllı güvenlik çözümleri olarak 
sunmaktadır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

FaceKiosk ve Digital Signage Çözümleri
Ayaklı ve Duvar Tipi

ZKTeco’nun gelişmiş yüz tanıma algoritmasına sahip ayrıca zam-
an kontrol ve kiosk işlevleri için uygun FaceKiosk serisi cihazlarını 
kişiye özel kampanya tanıtımı veya sayaç olarak kullanılabilir.

Saha personellerinin günlük yardımcısı olarak kullanılabilecek el 
terminalleri ayrıca parmak izi modülü sayesinde bir zaman kontrol 
cihazı olarak kullanılabilir.

El Terminalleri
HB510 Barkod ve QR Kod Okuyucu

ZKTeco POS sistemleri, farklı profillere sahip farklı işletmeler 
olarak ihtiyaçlarınızı karşılar. ZKTeco POS, envanterinizi takip eder, 
satış raporlarınızı analiz eder, faturalarınızı ve siparişlerinizi yönetir.

POS Terminalleri
ZKBio810

Yönetim Yazılımları
BioTime8.0 ve ZKBioAccess  

Tamamen web tabanlı platforma sahip ve segment bazlı yazılımları;
BioTime8.0 (Zaman Kontrol ve Maaş Hesap Yazılımı), BioAccess 
(Gelişmiş Erişim Kontrol Yazılımı), ZKBiosecurity (“all in one” tesis
yönetim yazılımı) ihtiyaçlarınızın tümünü karşılar.

Uctan uca otopark çözümü sağlayabileceğiniz otopark yönetim 
sistemleri segmentinde; Plaka tanıma sistemleri, park bariyerleri, 
UHF okuyucular gibi tüm ürün gruplarına erişilebilir.

Otopark Yönetim Sistemleri
 Plaka Tanıma, UHF Okuyucular, Park Bariyeri

Araç Kontrol Sistemleri
Araç Altı Görüntüleme

Giriş güvenliğini sağlamak için, araç denetimi dahil olmak üzere 
geniş kapsamlı araç kontrol sistemleridir.

Teknoloji Çözümleri



Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri
Maxlogic & Mavigard, Mavili Elektronik’in tescilli yangın ve gaz algılama sistemleri markasıdır. 30 yılın vermiş olduğu bilgi birikim 
ve sektör tecrübesini harmanlayarak elde ettikleri her bir ürün, en son teknoloji kullanılarak İstanbul’da bulunan fabrikalarında 
üretilmektedir. Ürünleri arasında akıllı adresli ve konvansiyonel sistemler, söndürme sistemleri ve marine sistemler 
bulunmaktadır. İlgili EN standartlarına uygun üretilen ürünler TSE ve 305/2011/EU kapsamında CPR sertifikalarına sahiptir. 
Maxlogic & Mavigard markaları Hikvision global yangın partneridir ve ürünleri Hikvision ile entegre çalışmaktadır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Röleli Yangın Algılama Dedektörleri

Güvenlik sistemleri ile entegre çalışma özelliği. 10-48V DC 
besleme gerilimi. N/K Röle çıkışı. 100mA 50 V DC kontak gücü

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

Küçük ölçekli projeler için yangın ve gaz kaçağı tehlikesine karşı 
hassas ve etkili algılama.31 farklı sistemin entegre çalışabildiği 
network özelliği. 2,4,8,16 bölge seçeneği ile farklı yapıdaki projeler 
için esnek çözümler

Ev Tipi Gaz Dedektörleri

Mutfaklarda kullanıma uygun, röle çıkışlı doğalgaz ve LPG 
dedektörleri. 12/24V DC veya 230V AC 50Hz besleme gerilimi ile 
çalışan model seçeneği

Teknoloji Çözümleri

Büyük ve orta ölçekli projeler için yangın ve gaz kaçağı tehlikesine karşı 
hassas ve etkili algılama. Maksimum 16 çevrime kadar genişleyebilen 
modüler yapı. 64 farklı sistemin entegre çalışabildiği network özelliği. 
Modbus protokolü ile BMS entegrasyonu özelliği. Projedeki diğer 
sistemlerle entegrasyon ve yangın otomasyonlarını yönetme özellikleri

Akıllı Adresli Yangın Algılama Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Söndürme 
Sistemleri

Cross-zone algılama özelliği ile etkin söndürme otomasyonu.
Gazlı söndürme sistemlerini izleme ve kontrol özelliği. Söndürmeyi 
acil durdurma ve el ile serbest bırakma butonları ile manuel
müdahale imkânı. 8 farklı sistemin entegre çalışabildiği network 
özelliği

Grafiksel İzleme ve Kontrol Yazılımı

Maksimum 1000 adet akıllı adresli sistemi TCP/IP protokolü ile 
uzaktan grafiksel izleme ve kontrol özelliği. Yangın anında alarmın 
hangi binadan, binanın kaçıncı katı ve kat planında hangi odadan 
geldiğinin grafiksel olarak incelenebilmesi. ONVIF standardı ile 
çalışan IP kamera Sistemleri ile entegrasyon özelliği 



Veri Depolama ve Video Kayıt Çözümleri
Gömülü Linux sistemler üzerine 10 yılı aşkın süredir hizmet veren QNAP, sektörde ev kullanıcıları, küçük, orta ve büyük            
ölçekli kurumlar için NAS (ağ ve veri depolama cihazı), IP kamera kayıt çözümlerine yatırım yapan, Taiwan merkezli bir üreticidir.                
Yenilikçi tasarım, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik gibi özelliklerinin yanı sıra kurulum ve kullanım kolaylığı sağlayarak pazara yüksek 
performanslı ürünler sunmaktadır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Teknoloji Çözümleri

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
ES1686DC-2142IT

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
TDS-16489U-SF3-R2

Cluster 2x Intel® Xeon® D-2142IT 8-core 1.90 GHz işlemci
512GB’a kadar DDR4 ECC RAM desteği
16x 2,5/3,5 inch SAS 12Gb/s SAS veya 6Gb/s SATA
İşlemci başına 4 adet 10GbE SFP+ port ve 2 adet PCIe Gen 3

2x E5-2630 v4 10-core 2.2 GHz processor
1TB’a kadar RDIMM DDR4 RAM desteği
16x 2,5/3,5 inch SAS 12Gb/s SAS veya 6Gb/s SATA
4x 2,5 inch SAS SATA
4 adet 10GbE SFP+ port ve 4 adet PCIe Gen 3

Realtek RTD1296 quad-core 1.4GHz processor
2x 3,5/2,5 inch SATA 6Gb/s ve 3Gb/s
2 GB DDR4 ve 1 adet USB 2.0 port
1 adet 1Gbe Ethernet ve 2 adet USB 3.0 port
5000 kamera modeli desteği ve 2 adet ücretsiz kamera lisansı

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
TS-230

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
TS-2483XU RP

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
ES2486DC-2142IT

Intel® Xeon® E-2136 6-core 3.3 GHz işlemcili (Turbo desteği 4.5 GHz)
Windows Server® 2016 sanallaştırma desteği
16 GB UDIMM DDR4 ECC RAM, 24 x 3.5’’ SATAIII desteği
4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10GbE SFP+, 5 x PCIe Slot
2 x Type-C USB 3.1 10Gbps, 4 x Type-A USB 3.1 10Gbps

Intel® Core™ i3-8100T 4 çekirdekli 3.1 GHz işlemci, 8 GB DDR4 RAM
2 x Thunderbolt™ 3, 4GB Flash Hafıza, 1 x HDMI
6 x 3.5’’ ve 2.5’’ SATAIII HDD Slotu Hot-swappable, 2 x M.2 SSD Slot
1 x 10GBASE-T, 2 x Gigabit Ethernet Port, 2 x PCIe Slot
2 x Type-C USB 3.1 10Gbps, 2 x Type-A USB 3.1 10Gbps

Ağa Bağlı Veri Depolama Cihazları
TS-453Be

Intel® Celeron® J3455 quad-core 1.5 GHz processor (2.3 GHz)
8GB’a kadar SO-DIMM DDR3L RAM desteği
4x 3,5/2,5 inch SATA 6Gb/s ve 3Gb/s ve SSD desteği
1 adet PCIe Gen 2 ve 5 adet USB 3.0 port
5000 kamera modeli desteği ve 4 adet ücretsiz kamera lisansı



Ağ Çözümleri
Amerika menşeili olan Netgear markası 20 yıllık deneyim ile başta Amerika olmak üzere birçok ülkede her zaman pazar                     
liderliğinin en büyük adayı olmayı başarmıştır. Switch ve kablosuz ağ çözümlerinde sunduğu çözümler ile büyük beğeni                  
toplayan Netgear, son zamanlarda çıkardığı ürünleriyle %100 kablosuz çalışan ilk ve tek kamera sistemi ünvanını da elinde 
tutmaktadır. 
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Tak - Çalıştır Switchler
GS105GE

Aplikasyon ile Yönetilebilir Switchler
GC510P-100EUS

Tak - Çalıştır Kullanılabilen 5 Gigabit Ethernet portlu switch 
modelidir.

Cep telefonu uygulaması ile yönetilebilen 8 Gigabit Ethernet + 2 
SFP portlu POE+ switch modelidir.

Web Smart yönetilebilir olarak kullanılan 24 Gigabit Ethernet + 
4 SFP portlu PoE switch modelidir.

Yönetilebilir olarak kullanılabilen 48 Gigabit Ethernet + 4 SFP 
portlu PoE switch modelidir

Yönetilebilir olarak kullanılabilen, yığınlanabilir 24 SFP portlu 
switch modelidir. Single Mode ve Multi Mode destekli SFP modüllerdir.

Teknoloji Çözümleri

Web Smart Yönetilebilir Switchler
GS728TP-100EUS

Layer 2 Yönetilebilir Switchler
GSM7248P-100NES

L3 Yönetilebilir Switchler
GSM7328FS-200NES

Aksesuarlar
SFP Modüller



İç ve Dış Ortam Kablosuz Çözümler
Litvanyalı Wilibox firmasının kablosuz alanda yıllardır bilinen Amerikan firması Deliberant’ı satın almasıyla oluşan LigoWave, 
özellikle dış ortamda çok uzun mesafelerde ses, veri ve görüntü aktarımında performans odaklı, rekabetçi, yazılım konusunda 
da üst düzey çözümler sunmaktadır. LigoWave iddialı ve yüksek performanslı ürünleri ile pazarda yerini almaktadır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Teknoloji Çözümleri

İç Ortam Access Point
Infinity NFT 2AC

Dış Ortam Access Point
LigoDLB Propeller 5

300 + 867 Mbps/ 802.11 a/b/g/n/ac
2,4 GHz ve 5GHz (Dual-Band)
3 x Gigabit Ethernet Portu
8 x SSID
Dahili ve harici yazılımsal controller

5 GHz Frekansı
170 Mbps Band Genişliği
15 dBi Anten Kazancı
IP-55 Koruma Standardı
15° ve 60° lik Açılar ile Yayın

Dış Ortam Access Point
LigoDLB Echo 5D

Dış Ortam Access Point
LigoDLB 5-20n

5 GHz Frekansı
170 Mbps Band Genişliği
27 dBi Anten Kazancı
IP-67 Koruma Standardı
6° lik Açı ile Yayın

5 GHz Frekansı
300 Mbps Band Genişliği
20 dBi Anten Kazancı
IP-66 Koruma Standardı
10° lik Açı ile Yayın 

Dış Ortam Point to Multipoint Base
LigoDLB PRO 5-90-17

Dış Ortam Point to Point Bridge
LigoPTP 5-23 RapidFire

5 GHz Frekansı
180 Mbps Band Genişliği
17 dBi Anten Kazancı
IP-67 Koruma Standardı
90° lik Açı ile Yayın

5 GHz Frekansı
700 Mbps Band Genişliği
23 dBi Anten Kazancı
IP-67 Standardı
45° lik Montaj Esnekliği



Rack Kabinetler
Anahtar teslim çözümler sağlamak hedefiyle TESAN, ttec rack kabinet çözümlerini satışa sunmuştur. ttec rack kabinet            
bilgi işlem merkezlerinde ve sistem odalarında network bileşenlerinin (data, ses, video cihazlarının) düzenli ve uyum içinde 
çalışmasına olanak sağlar. 
ttec BUSINESS, kurulduğu 1983 yılından bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye’nin katma değerli teknoloji       
distribütörü TESAN İletişim AŞ’nin markasıdır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Duvar Tipi Kabinetler
SOHO Tipi

Küçük sistemlerin montajında kullanılır. Standart 400 mm derinliğe ve 
ihtiyaca uygun olarak 4U ve 7U olmak üzere 2 farklı yüksekliğe sahiptir. 
1’li fan modülü  takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.

Duvar Tipi Kabinetler
Duvar Tipi

19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir. 
Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistemlidir. 
İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarakta
kullanılabilir.

Goldline Serisi Kabinetler
Dikili Tip

19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir. Dış yüzeyden 
geçmeli sistem ile monte edilmiş dikme yapısına sahiptir. 
Kabineti oluşturan temel parçalar demonte olarak üretilmiştir.

Teknoloji Çözümleri

19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir.  
Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.  
Kabineti oluşturan temel parçalar demonte olarak üretilmiştir. 
2’li ve 4’lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma sağlanmaktadır.
12U’dan 42U’ya kadar yükseklik seçenekleri.

Silverline Serisi Kabinetler
Dikili Tip

Kabinet Aksesuarları

Sabit Raf, Hareketli Raf, 1U Klavye Çekmecesi, Dikili Tip
Tekerlek, 19” Rack Adaptörü, Duvar Tipi Tekerlek, Dikili/Duvar 
Tipi Termostatlı/Termostatsız Fanlar, Sigortalı ve Sigortasız 
Grup Prizleri, Organizerler, Kapama Panelleri, M6 Kafes 
Somun/Vida/Pul

Blueline Serisi Kabinetler
Dikili Tip

19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
2’li ve 4’lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma
sağlanmaktadır. Kabinetin sadece ön ve arka kapağı açılabilir.



Rack Kabinetler
Form Makina 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyeti prensiplerinden taviz vermeden 
çalışan firma, 2001 yılından itibaren FORMRACK markalı rack kabinetlerin ve kabinet aksesuarlarının üretimini sürdürmektedir. 
Bilgisayar destekli tasarım çalışmaları ile üretimlerinde son teknoloji makinelerini kullanan firma, standart üretimlerinin yanı sıra 
müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel üretimler de gerçekleştirmektedir.
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Duvar Tipi Kabinetler
SOHO

Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
Önü füme renkli cam kapaklıdır.
Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
Standart 400mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yükseklik.

Duvar Tipi Kabinetler
Duvar Tipi

19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
Kabin duvara monte edilebilme özelliği sağlar.
İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarakta kullanılabilir.
450mm ve 560mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir.

Formline Serisi Kabinetler
Dikili Tip

Dikili tip kabinetlere 19” standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
600x600, 600x800, 800x800, 600x1000 ve 800x1000 ölçüler-
ine sahip seçenekler mevcuttur.

Teknoloji Çözümleri

Server Kabinleri 600x1000 ve 800x1000 ölçülerine sahiptir.
Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
2’li 4’lü ve 6’lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri
sağlanmaktadır.

Server Kabinetleri
Dikili Tip

IP66 Kabinetler
Duvar Tipi ve Bazalı Yer Tipi

600x450 ve 600x600mm olarak 2 farklı derinlik seçeneği.
IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).

IP66 Mobese Kabinetleri
Direk Tipi

IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
İç cidar 1mm galvanizli sac (opsiyonel).
Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez kaplamalı.



Fiber Optik Sistemler
Samm, telekom sektöründe “Connectivity Solutions: ara bağlantı ekipmanları” olarak bilinen ve operatörler, kablo üreticileri ve 
aktif ekipman sağlayıcıları’nın dışında kalan işlerin uzmanı olarak kurulan ilk Türk firmalarından birisidir. 2015 yılı sonu itibariyle, 
5 patent, 3 faydalı model, 1 ürün tasarım belgesi, yüzlerce ürün tasarımı, ek masaüstü ve mobil yazılımlar ile yaptıkları işlere 
katma değer sağlamaktadır.
Yaklaşık 7000 m2 üretim alanı ile fiber optik ara bağlantı ekipmanları ve kablosu üretimi yapan öncü firmalardan birisidir.
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Fiber Optik El Aletleri
Miller FO 103-T-250-J Üçlü Kablo Soyucu

Yeni üç açıklıklı modelde, tüm fiber optik kablo sıyırma işlevleri tek 
bir alette toplanmıştır.
Aralıkları, 2 ila 3 mm genişliğindeki fiber ceketlerini sıyırmak için
1. kademe, 900 mikron sıkı buffer’dan 250 mikron buffer 
kaplamasına kadar sıyırabilen 2. kademe ve 250 mikrondan 125 
mikrona kadar standart fiberleri sıyırabilen 3. kademe.

Fiber Optik Patch Cordlar
SC-LC | Single Mod - Dupleks Patch Cord

Yansıma Kaybı (IEC 61300-3-4-Method-B) : ≤ 0.30 dB
Geri Dönüş Kaybı (IEC 61300-3-6-Method-B) : ≥ 50 dB (UPC),
≥ 60 dB (APC)
Sağlamlık : > 1000  tak çıkar
Yanmazlık : UL94 V-0

Fiber Optik Test ve Ek Cihazları
FITEL S179 Füzyon Ek Cihazı

Hız, hassasiyet, dayanıklılık, taşınabilirlik ve en modern iletişim
yöntemleri bir araya getirilerek tasarlanmıştır.
6 saniyede ekleme, 9 saniyede ısıtma
Dokunmatik ve tuşlu ekran
Düşmeye karşı dayanıklı 76cm 5 Axis
Suya karşı dayanıklı IPx2, toza karşı dayanıklı IP5x

Teknoloji Çözümleri

Metal içermez , tamamen kuru tasarım
Bina içi kullanımlara uygun
Aşırı esnek ve hafiftir , halojen içermez
UL 94V-0’a uygun kılıf malzemesi

Fiber Optik Kablolar
OBK-1x1 | Simpleks Fiber Optik Kablo

Fiber Optik Adaptörler
SC, LC Simplex / Dublex Adaptör,  Flanşlı

Ekleme Kaybı : 0.2 / 0.1 db
Hizalama Kılıfı : Seramik
Sağlamlık : > 1000  tak çıkar
Yanmazlık : UL94 V-0

Fiber Optik Patch Paneller
2U Teleskopik Raylı / Açılı | 24 Delik | EFP61

Kolay zaman kazandıran kurulum
Teleskopik Raylı / Açılı Sistem
Kompakt ve güvenli tasarım , arka kablo girişi
Sabit panel vidaları çekmecenin kolay/güvenli kilitlenmesini sağlar



IoT & Endüstri 4.0 Çözümleri
Trio Mobil, Araç Takip Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında teknoloji üretme amacı ile kurulmuş; en yenilikçi ürünleri, 
en iyi müşteri deneyimi ile sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketidir.
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Teknoloji Çözümleri

Nesne Takip Çözümleri 

Memnuniyet Takip Çözümleri

Kişi ve nesnelerin konumunun belirlenmesini, raporlanmasını 
sağlayan çözümlerdir.
NTS P22 - Nesne Takip Cihazı / NTS P56 – Nesne Takip Cihazı

Voteme ölç-analiz et-aksiyon al sürecini tetikler:
Negatif oylar hangi saat aralığında geliyor?
Hangi günler müşteriler daha mutlu ?
Sürekli negatif oy alan kasa var mı?

Trio Mobil’in en son teknolojiler ile geliştirdiği IoT çözümleri ile 
fabrikalar, perakende noktaları, restoranlar ve otellerde verimliliği 
ve kalite standartlarını arttırıyor, maliyet avantajı sağlıyor.
Envanter & Varlık Konum Takibi / Personel Takibi & Performans 
Ölçümü / Enerji Tüketimi Ölçümü / Sıcaklık Sensörü / Yardım 
Çağırma Butonu / Forklift & AGV Takibi / Makine Yönetimi & 
Performans Ölçümü / Müşteri Memnuniyet Ölçümü / Kişi Sayma

IoT & Endüstri 4.0 Çözümleri

CO

Araç Takip Çözümleri

Araçlarınızın hız, kontak, ani hız değişimleri ve konum bilgisinin anlık 
olarak takip edilmesini, raporlanmasını sağlayan çözüm ailesidir.
ATS T0 - Standart Araç Takip Cihazı / ATS T2 - Profesyonel Araç 
Takip Cihazı / ATS Moto22 – Motor Takip Cihazı / MOBİL DVR - 
Araç içi Görüntüleme Cihazı

Enerji Takip Çözümleri

7/24 izleme ile açık unutmaları, kayıp ve kaçakları önleme
Fatura doğrulama / Reaktif tüketim analizi ile ceza önleme
Enerji kalite analizi ile voltaj düşmesi, yüksek harmonikler gibi         
ekipmanlarınıza zarar verecek durumları engelleme

Kişi Sayma Çözümleri

Ziyaretçi trafiğini gerçek zamanlı ölçümleyerek mağaza bazlı per-
formans analizi yapın.
Ziyaretçi trafiği ile müşteri memnuniyetini ve satış hacimlerini 
karşılaştırarak aksiyonlar belirleyin.



Çağrı Merkezi ve Ofis Kulaklık Çözümleri
Jabra, eller-serbest iletişim çözümleri alanında dünyanın lider ve en hızlı büyüyen tedarikçilerinden Danimarkalı                                                             
GN Netcom’un markasıdır. Araştırma ve üretimini yıllardır süregelen “yenilikçi gelenek” üzerine inşa eden Jabra; çağrı
merkezleri ve ofis kullanıcıları için yüksek teknolojili, ödüllü, ergonomik tasarımlara sahip, kablolu ve kablosuz kulaklıkları ile 
konforlu iletişim çözümleri sunmaktadır. 
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Kablolu Kulaklıklar
BIZ 2400 II Serisi

Mono/Duo seçenekleri 
Konfor ve sektörün en iyi (Bız2400 II) gürültü engelleme özelliği
Ani şok gürültü koruması (PeakStop)
360’ dönebilen esnek mikrofon kolu (BIZ 2300/2400 II)
Kevlar ile güçlendirilmiş kablo (BIZ2400 II)

UC Kulaklıklar
Evolve Serisi

VoIP softphone uygulamaları için kablosuz kulaklık
Birleşik İletişim (UC) çözümlerinde kullanım için optimize edilmiş.
Genişbant/Hi-fi ses ve DSP (Dijital Sinyal İşleme) teknolojisi.
Aktif / pasif gürültü önleyici mikrofon
Kolay ve hızlı şarj sağlayan ünite

Kablosuz Kulaklıklar
PRO 900 Serisi

Yazılım tabanlı, masa üstü veya mobil telefonlar ile bağlantı 
Ultra gürültü önleyici mikrofon 
Volume (ses ayarı) ve Mute ( sessiz) düğmeleri
Konferans görüşme özelliği 
3 saatten kısa sürede 100% şarj

Kablosuz Kulaklıklar
Engage Serisi

Ultra gürültü önleyici mikrofon
Yazılım tabanlı, masaüstü ve mobil telefonlar ile bağlantı   
5 cihaz ile eş zamanlı bağlantı (Engage 75)
2 saatten kısa sürede %100 şarj
DSP ve Peakstop teknolojileri ile üstün ses deneyimi

Bluetooth Kulaklıklar
Motion Serisi

Yazılım tabanlı, masa üstü ve mobil telefonlar ile bağlantı
Bluetooth 4.0, USB 2.0 dongle
Sesli komut sistemi ile kolay çağrı karşılama
DSP ve işitme duyusunu koruyan Intellitone teknolojileri
Noise Blackout teknolojisi üstün gürültü önleme

Video Konferans Çözümleri
Panacast

180 ° Panaromik 4K video teknolojisi 
13 megapiksel kamera
Küçük toplantı odaları için ideal çözüm
Akıllı zoom ve optimize edilmiş görüntü
Minimal kurulum gerektiren tak çalıştır özelliği

Teknoloji Çözümleri



IP Telefonlar
Genç ve hızlı büyüyen profesyonel bir VoIP ürünleri geliştiricisi ve üreticisi olan, merkezi Çin’de bulunan Fanvil, 2001 yılından bu 
yana her ölçekte işletmeye hizmet verebilecek çözümler sunmaktadır. Dünyanın 40’tan fazla ülkesinde müşterilerinin iletişim 
teknolojisi ihtiyaçlarını, beklentilerin üzerinde bir değer ve performansla karşılamaktadır. 
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2.4” (X3S,X3SP), 2.8” (X3G) renkli ekran
2 SIP hattı,  HD ses
2 adet 10/100 Ethernet portu (X3S,X3SP),
2 adet 10/100/100 Ethernet portu (X3G)
EHS Wireless kulaklık desteği, PoE desteği

7” TFT 800x480 kapasitif çoklu dokunmatik ekran
6 SIP hattı, PoE desteği
Görüntülü görüşme için bütünleşik kamera (C600)
HDMI, USB portları, HD ses
2 adet 10/100/1000 ethernet portu

2 SIP hattı
128 x 48 Dot-Matrix LCD ekran
EHS kablosuz kulaklık desteği
10/100 Ethernet portu       
PoE desteği (X1SP)

Teknoloji Çözümleri

4.3 “ renkli ekran, 2 adet 3.5” Dinamik renkli ikinci ekran
20 SIP hattı, HD ses, PoE desteği
Bluetooth ve EHS Wireless kulaklık desteği
12 adet programlanabilir DSS tuşu
96 adet programlanabilir tuş

3.5 inç renkli ekran (H3)
6 adet düzenlenebilir kısayol tuşu (H3,H5)
Cep telefon şarjı için USB portu (H3,H5)
Uyarı ışıkları
Çağrı bekletme, Çağrı transferi, sesli mesaj,

7” kapasiteli renkli dokunmatik ekran (X7), 5” kapasiteli renkli ekran (X7C)
20 SIP hattı, 3 yollu konferans
60 adet (X7C), 127 adet (X7) programlanabilir DSS tuşu
Bluetooth ve EHS kablosuz kulaklık desteği
Video Codec H.264 destek, (görüntülü aramalar almak için)

Android IP Telefonlar
C Serisi

IP Telefonlar
X210 Serisi

IP Otel Telefonları
H Serisi

IP Telefonlar
X7 Serisi

IP Telefonlar
X1S Serisi 

IP Telefonlar
X3 Serisi



Kesintisiz Güç Kaynağı Çözümleri
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alanında faaliyet gösteren U.P.S.E.T  Elektronik 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana 
her yıl artan bir ivmeyle büyümesini sürdüren UPSet sektöre yön veren öncü firmalardan birisi haline gelmiştir. Sektöründeki 
gelişmeleri yakından takip eden, kalite ve güvenden ödün vermeyen, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışıyla 
müşterileri tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilen UPSet, güvenilir, lider şirketlerden biri olmuştur.
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MA Serisi
1-1 Faz 650-2.000 VA Line-İnteraktif UPS

Geniş giriş gerilim aralığı - Açılışta otomatik kontrol özelliği
Cold start özelliği - Otomatik yeniden başlatma
Gerilim dalgalanması - Aşırı yük, kısa devre koruması
UPS kapalı iken akü şarj etme özelliği

Power Active Serisi
Faz 1 KVA. – 10 KVA. ON-LİNE UPS

DSP işlemci kontrollü - Girişte PFC özelliği - Çıkış güç faktörü 0,9
6 ve 10 KVA. cihazlarda seçilebilir şarj akımı özelliği (1-3-5-8 A.)
Cold start özelliği - Sıfır transfer zamanı - Akıllı akü yönetimi özelliği
Gelişmiş haberleşme seçenekleri - Elektro manyetik uyumluluk

Defender Serisi
Faz  / 3-1 FAZ 10 KVA. – 20 KVA. ON-LİNE UPS

DSP işlemci teknolojisi - 3/1 Faz  ya da 1/1 Faz çalışabilme özelliği
Cold start özelliği - Standart RS 232 haberleşme
ECO Mode özelliği sayesinde enerji tasarrufu
Akıllı akü yönetimi özelliği (ABM) - UPS kapalı iken akü şarj özelliği

Teknoloji Çözümleri

Alarm hafıza kaydı özelliği - Standart acil durdurma (EPO) özelliği
Standart bakım (Mekanik) Bypass şalteri
Standart RS 232 / USB haberleşme portu
Seçilebilir akü adeti 14/16/18/20

Defender DSP Plus 33 Serisi
3-3  Faz  10 KVA. – 30 KVA. ON-LİNE UPS

Power Active Rack/Tower Tip UPS
1-1 Faz 1 KVA. – 10 KVA. ON-LİNE UPS

DSP dijital işlemci kontrollü - Standart RS 232 haberleşme 
Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) - Aşırı yük ve kısa devre koruma
Geniş giriş gerilim aralığı özelliği (110 – 300 Vac.)
Cold start özelliği - Eco Mode sayesinde enerji tasarrufu

Defender DSP Serisi
3-3  Faz  10 KVA. – 250 KVA. ON-LİNE UPS

Girişte PFC özelliği (>0,99) sayesinde enerji tasarrufu
Düşük harmonik özelliği - %95 ‘e varan yüksek verim özelliği
ECO Mode özelliği - Geniş giriş gerilim aralığı özelliği
5000 adet olay hafıza kaydı - Akıllı akü yönetimi özelliği



Bakımsız Kuru Aküler
ttec BUSINESS jel ve AGM bakımsız kuru akü modelleri, yüksek enerji kapasiteleri ile uzun kullanım ömrüne sahip ürünlerdir.  
Bireysel ve endüstriyel her ihtiyaca yönelik geniş ürün yelpazesi ile ttec BUSINESS, kalitesini üretici ve tüketicilerin hizmetine 
sunmaktadır.  ttec BUSINESS, kurulduğu 1983 yılından bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye’nin katma değerli 
teknoloji distribütörü TESAN İletişim AŞ’nin markasıdır.
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AGM Bakımsız Kuru Aküler
12V 7Ah

Volt:12
Amper: 7
Ölçü ( U* G* Y): 151*65*94mm
Toplam yükseklik: 100mm
Ağırlık (kg) : 1,82
Uç yapısı: F1

AGM Bakımsız Kuru Aküler
12V 12Ah

Volt:12
Amper: 12
Ölçü ( U* G* Y): 151*98*95mm
Toplam yükseklik: 101mm
Ağırlık (kg) : 3,50
Uç yapısı: F1

AGM Bakımsız Kuru Aküler
6V 4Ah

Volt: 6
Amper: 4
Ölçü (U*G*Y): 70*47*101mm
Toplam yükseklik: 106mm
Ağırlık (kg): 0,69
Uç yapısı: F1

Volt: 4
Amper: 4
Ölçü (U*G*Y): 47*47*101mm
Toplam yükseklik: 106mm
Ağırlık (kg): 0,44
Uç yapısı: F1

AGM Bakımsız Kuru Aküler
4V 4Ah

Jel Bakımsız Kuru Aküler
12V 100Ah

AGM Bakımsız Kuru Aküler
6V 12Ah

Volt: 6
Amper: 12
Ölçü ( U* G* Y): 151*50*94mm
Toplam yükseklik: 100mm
 Ağırlık (kg) : 1,80
Uç yapısı: F1

Volt: 12
Amper: 100
Ölçü ( U* G* Y): 332*175*221mm
Toplam yükseklik: 243mm
Ağırlık (kg) : 28,30
Uç yapısı: T11

Teknoloji Çözümleri



Tüketici Ürünleri
Panasonic, 1918 yılında kurulduğu ilk günden beri müşterilerinin yaşamını daha iyiye ve güzele götürmeye çalışıyor, faaliyetler-
inin merkezine “insanlar”ı alıyor, dolayısıyla “insanlar”ın yaşamlarına odaklanıyor. Yenilikçi elektronik teknolojisi sayesinde sürekli 
daha ileri giderek tüketici elektronik ürünlerinden endüstriyel cihazlara çok geniş bir yelpazede ürünler, sistemler, hizmetler 
geliştiriyor ve sunuyor. 
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Dijital Telsiz Telefonlar
KX-TG1611 / KX-TG1711

Kolay okunabilen ışıklandırılmış ekran
50 isim ve numara hafızalı telefon rehberi 
Duvara monte edilebilir ana ünite
Ahizede çalar saat

Dijital Telsiz Telefonlar
KX-TG2511 / KX-TGC210

Ahizeden eller serbest konuşma
50 isim ve numara hafızalı telefon rehberi 
Polifonik zil sesleri 5-melodi / 5-ton (ahizede)
Işıklı ekran

Teknoloji Çözümleri

Hava Temizleme Cihazları
Air Prufier Nano Teknoloji Hava Temizleyici

Yenilikçi Nano teknolojisi , tüm kokuları, polenleri ve alerjenleri
etkili bir şekilde gidermek için havayı minyatür elektrostatik
su parçacıklarıyla temizler. 

5 bıçaklı, dünyanın en keskin 30º bıçak açısı ve en hızlı 14,000 
RPM lineer motoru
Silindir sistemi sayesinde cilt üzerinde benzersiz kayganlık
Sensör teknolojisi ile sakal kalınlığını algılar ve motor hızını ayarlar

Tıraş Makineleri
ES-LV6N

Cildi koruyan hassas başlık
1 saat şarj ve 40 dk. kablosuz kullanım olanağı
Bacak ve kol bölgesi için epilatör başlığı
ED90 modeli için bacak, kol, kol altı, bikini bölgesi için iki özel başlık

Epilatörler
ES-ED20/ES-ED90



PMR El Telsizleri
Aselsannet, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge şirketi Aselsan’ın %95 ortaklığı ile kurulmuş; haberleşme, çevre ve kent güvenliği       
konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji firmasıdır. Aselsan Cobra PMR el telsizleri, gelişmiş özellikleri, kolay kullanımları ve               
herhangi bir izin gerekmeden satın alınabilmeleri ile iletişim pazarında öne çıkmaktadır.
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PMR El Telsizleri
A446

15 km’ye kadar görüşme mesafesi
Profesyonel ön görünüm
DCS/CTSS ara kanal ve kanal tarama
VOX eller serbest kullanım imkanı

PMR El Telsizleri
A446S

15 km’ye kadar görüşme mesafesi
Profesyonel ön görünüm
DCS/CTSS ara kanal
16 kanal hafızası

PMR El Telsizleri
PM-665

8 km kadar görüşme mesafesi
8 Kanal + 121 alt kanal (38 CTCSS kodu/83 DCS kodu)
Led el feneri
Batarya aktif durum göstergesi

Yaka Kamerası
ASN-6000

5 milyon renk CMOS
1000 mAh Lityum pil
2,5 saat karışık video çekimi
Uzaktan kumanda ile 6m çekim mesafesi (maks.)

Ergonomik kulak arkası tasarımı ile kulağı sararak kullanım 
kolaylığı sağlar.
Yüksek kaliteli dayanıklı malzemeden üretilmiştir.

10 km kadar görüşme mesafesi
8 Kanal + 121 alt kanal (38 CTCSS kodu/83 DCS kodu)
El kullanmadan iletişim (VOX)
Kanal tarama

PMR El Telsizleri
PM-865

Kulak Arkalı Kulaklık
JD-EHM50 

Teknoloji Çözümleri



PMR El Telsizleri
Kablosuz iletişimin tartışmasız öncülerinden, Amerikan firması Motorola, yarı profesyonel telsiz haberleşmesi için ürettiği 
PMR446 el telsizleri ile de dünya standartlarını yukarı taşımaktadır. Lisanssız telsiz kullanımında “kalite” ile özdeşleşen Motorola 
el telsizleri, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak çeşitlilikle pazara sunulmaktadır. 
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

PMR El Telsizleri
TLKR-T40

8 kanal 
4km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
Otomatik susturucu 
Kanal monitörü 

PMR El Telsizleri
TLKR-T41

8 kanal 
4km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
Tarama ve izleme  
Otomatik susturucu

8km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
8 kanal + 121 kod 
VOX (konuşmaya başladığınızda sesiniz algılanır ve otomatik 
olarak telsiziniz iletmeye başlar) 

PMR El Telsizleri
TLKR-T60

PMR El Telsizleri
TLKR-T61

8km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
PMR446 radyolar - lisans ücretsiz 
8 kanal + 121 kod 
VOX (konuşmaya başladığınızda sesiniz algılanır ve 
otomatik olarak telsiziniz iletmeye başlar) 

PMR El Telsizleri
TLKR-T80

PMR El Telsizleri
TLKR-T80 Extreme Quad Pack

10 km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
8 kanal + 121 kod 
Su geçirmez IP*2 
VOX (konuşmaya başladığınızda sesiniz algılanır ve otomatik 
olarak telsiziniz iletmeye başlar) 

10 km’ye kadar görüşme aralığı (arazi ve koşullara tabi) 
8 Kanal + 121 Kod 
Grup arama 
VOX  ( Konuşmaya başladığınızda sesiniz algılanır ve otomatik 
olarak telsiziniz iletmeye başlar) 

Teknoloji Çözümleri





Tüketici ElektroniğiMobil Aksesuarlar



Mobil Aksesuarlar
1995 yılında İstanbul’da doğan ttec; günümüzde mobil aksesuar kategorisinde tasarım ve fonksiyonelliğin birleştiği geniş ve 
yenilikçi ürün yelpazesini üstün hizmet kalitesi ve ulaşılabilir fiyatlar ile sunmayı misyon edinmiş Türkiye’nin lider* ve global 
markasıdır. Türkiye başta olmak üzere 25+ ülkede 20.000+ satış noktasında bugüne kadar 70 milyonu aşan ttec markalı ürün 
tüketici ile buluşmuştur. 
*Global bağımsız araştırma şirketi KANTAR TNS’in Ocak 2019 tarihli Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre ttec, mobil aksesuar kategorisinde Türkiye’nin en 

çok tercih ve tavsiye edilen markası seçilmiştir.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Mobil Aksesuarlar

Bataryalar
Performans Serisi

Maksimum enerji, güvenli güç ve uzun ömürlü bataryalar ile 
telefonunuz güvende.

Seyahat Şarj Aletleri
SmartCharger™

Qualcomm Quick Charge teknolojisi ve şık tasarımın bir 
arada sunulduğu şarj aletleri ile güç sizinle.

Data Kabloları
AlumiCable™

Özel tasarım şarj ve data kabloları, farklı giriş seçenekleriyle şarj ve 
veri alışverişinde hız ve pratikliği garanti eder.

Araç İçi Şarj Aletleri
Quantum™ /Quantum™ Duo MFi

Yüksek çıkış gücü ve tasarımın bir arada sunulduğu, güvenli şarj 
için devre korumasına sahip araç içi şarj aletleri ile güç sizinle.

Kablosuz Taşınabilir Şarj Aletleri
PowerSlim™ Pro W

Şarj kavramını yeni bir seviyeye taşıyan, uluslararası standartlarda Qi 
sertifikalı kablosuz şarj aletleri ile kablo karmaşası olmadan hızlı ve 
güvenli şarj.

Taşınabilir Şarj Aletleri
ReCharger™ S

Güvenli şarj, yüksek çıkış gücü ve şık tasarımın birleştiği, farklı 
renk seçenekleri ve güç kapasitelerine sahip taşınabilir şarj      
aletleri ile şarjınız hiç bitmesin.



Mobil Aksesuarlar
1995 yılında İstanbul’da doğan ttec; günümüzde mobil aksesuar kategorisinde tasarım ve fonksiyonelliğin birleştiği geniş ve 
yenilikçi ürün yelpazesini üstün hizmet kalitesi ve ulaşılabilir fiyatlar ile sunmayı misyon edinmiş Türkiye’nin lider* ve global 
markasıdır. Türkiye başta olmak üzere 25+ ülkede 20.000+ satış noktasında bugüne kadar 70 milyonu aşan ttec markalı ürün 
tüketici ile buluşmuştur. 
*Global bağımsız araştırma şirketi KANTAR TNS’in Ocak 2019 tarihli Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre ttec, mobil aksesuar kategorisinde Türkiye’nin en 

çok tercih ve tavsiye edilen markası seçilmiştir.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

TWS Bluetooth Kulaklık
AirBeat™ Duo

Yeni nesil kablosuz kulaklıklar üst düzey ses kalitesi ve pratik kullanım 
için tasarlandı.

Kablosuz Bluetooth Kulaklık
SoundMax™ Pro ANC

Üstün hibrid aktif gürültü engelleme teknolojisi ile dışarıdan gelen 
sesleri engelleyerek müzik dinleme kalitenizi artırır. Ekstra güçlü bas 
ve berrak ses sağlar.

Mobil Aksesuarlar

Koruma Kılıf ve Kapakları
AirFlex™ / SuperSlim™

Ekran Koruyucular
AirGlass™ EdgeColor

Güçlendirilmiş, dayanıklı, cam ve alüminyum cam modelleri bulunan 
ekran koruyucular ile ekranınız darbelere karşı 9 kat daha dayanıklı.

Spor Telefon Tutucular
EasyFit™ ArmBand / EasyFit™ Belt 

Yüksek kalite esnek kumaştan üretilen ve her bedene göre kolayca
ayarlanabilen spor kılıflar koşu, bisiklet, yürüyüş gibi birçok aktivite sırasında 
mükemmel koruma sağlar. 5.5 inç’e kadar tüm akıllı telefonlarla uyumludurlar.

Kablosuz Şarj Aleti/Araç İçi Telefon Tutucu
AirCharger™ Drive

Araç içerisinde telefonunuzu kablosuz şarj etmenizi sağlar, tele-
fon tutacağı özelliği sayesinde navigasyon uygulamalarından da 
faydalanmanıza imkan tanır.

Telefon aksesuarlarının en önemlileri arasında yer alan kılıflar, donanım 
özellikleriyle daha uzun ömür ve kullanım kolaylığı sağlarken tasarım 
özellikleriyle de daha şık bir görünüm elde etmenize yardımcı oluyorlar.



Mobil Aksesuarlar
2018 yılında İstanbul’da doğan taks, uygun fiyat ve fonksiyonelliği birleştiren kaliteli mobil aksesuarları üstün hizmet anlayışı ile 
müşterilerine sunmayı misyon edinmiştir. 
taks, kurulduğu 1983 yılından bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye’nin katma değerli teknoloji distribütörü 
TESAN İletişim AŞ’nin markasıdır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Mobil Aksesuarlar

Kablosuz Bluetooth Kulaklıklar
5BK02

Müzik dinlerken kaliteden ödün vermeyenler için özel olarak geliştir-
ilen, sahip olduğu 5 saate kadar pil ömrü ile her anda ve ortamda 
sevdiğiniz şarkıları oynatıp gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. 

Şarj Aletleri
TS01

Yüksek çıkış gücü ve kompakt tasarımın bir arada sunulduğu, 
güvenli şarj için devre korumasına sahip seyahat şarj aletleri ile
güç sizinle.

Taşınabilir Şarj Aletleri
PB02

Ekran Koruyucular
ClassicGlass

Güçlendirilmiş dayanıklı cam ve gelişmiş görüntü kalitesini sadece 
0.33 mm incelik ile sağlayan ClassicGlass ekran koruyucular ile 
ekranınız darbelere karşı daha dayanıklı.

Şarj / Data Kabloları
Lightning / Type-C / Micro USB

Farklı renk seçenekleri ile kullanıcıların zevklerine hitap eden taks şarj kabloları, 
özgün ve farklı tarzını kablolarında da yansıtmak isteyenler için birebir.

Araç İçi Telefon Tutucular
CH01

Güçlü tutuş için güçlendirilmiş mıknatısla tasarlanan araç içi 
telefon tutucular rahatça telefonunun çıkarılıp takılmasına imkan 
tanıyor. 

Taşınabilir şarj aleti ile hem akıllı telefonunuzu hem de diğer 
cihazlarınızı mükemmel hız ve performansla şarj edebilirsiniz.



Mobil Aksesuarlar
2018 yılında İstanbul’da doğan mojue, uygun fiyat ve fonksiyonelliği birleştiren kaliteli mobil aksesuarları üstün hizmet anlayışı 
ile müşterilerine sunmayı misyon edinmiştir. 
mojue, kurulduğu 1983 yılından bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye’nin katma değerli teknoloji distribütörü 
TESAN İletişim AŞ’nin markasıdır.
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Kategoriler ve Öne Çıkanlar

Taşınabilir Bluetooth Hoparlörler
WS01

Müzik dinlerken kaliteden ödün vermeyenler için özel olarak geliştir-
ilen, çantaya takılması için kancası ve kompakt tasarımı ile gittiğiniz 
her yerde müzik sizinle.

Taşınabilir Şarj Aletleri
PB04

Kulakiçi Kulaklıklar
BE01

Bluetooth özelliği bulunan her aygıtla uyumlu kablosuz Bluetooth 
kulaklıklar ile hem müzik dinleyip hem de gelen çağrıları cevaplayabil-
irsiniz.

Şarj / Data Kabloları
Lightning / Type-C / Micro USB

Farklı renk seçenekleri ile kullanıcıların zevklerine hitap eden mojue şarj     
kabloları, özgün ve farklı tarzını kablolarında da yansıtmak isteyenler için birebir.

Araç İçi Telefon Tutucular
CH01

Güçlü tutuş için güçlendirilmiş mıknatıslarla tasarlanan, hem 
güvenle araç kullanılmasına hem de rahatça telefonunun çıkarılıp 
takılmasına imkan tanıyor. 

Şarj Aletleri
MS10

Yüksek çıkış gücü ve kompakt tasarımın bir arada sunulduğu, 
güvenli şarj için devre korumasına sahip seyahat şarj aletleri ile
güç sizinle.

Taşınabilir şarj aleti ile hem akıllı telefonunuzu hem de diğer 
cihazlarınızı mükemmel hız ve performansla şarj edebilirsiniz.

Mobil Aksesuarlar
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