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ÜRÜNLERİMİZ



Minsa A.Ş. Taner Gündoğan tarafından Antalyada kurulmuş olup otel ekipmanları sektöründeki Akpa A.Ş.de edindiği 20 yıllık tecrübesi ile başta Akdeniz Bölgesi 
olmak üzere Türkiye ve KKTC de otel, yurt, hastane gibi konaklama ve hizmet sektöründeki projelere kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile hizmet vermektedir.

2016 yılında kurulan Minsa A.Ş. bünyesine ISM Minibar yetkili satıcılığı ve Beko Ticari klima ve Kurumsal satış bayiliğini de katarak faaliyetlerini sürdürmeye 
başlamıştır.
Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan firmamız, sektördeki öncü marka ve modelleri ile yenilikleri takip etmekte ve siz saygı değer müşterilerine sunmaktadır.

Sizin memnuniyetiniz bizim kazancımızdır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

* Minsa A.Ş. için 2016 yılında basılmış olan bu katalog, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir.
* Bu katalog, içinde belirtilen özellikler için bir taahhüt teşkil etmez.



GENEL ÖZELLİKLER 

ÖRNEK VIDEOWALL UYGULAMASI

BEKO VIDEOWALL ÇÖZÜMLERİ
Videowall birden fazla ekranın üst üste veya yan yana dizilmesiyle oluşturulan, normal standartların 

üzerinde çözünürlük ve görüntü kalitesi sağlayabilen dikey ya da yatay kullanılabilen dev ekranlardır.

Videowall u oluşturan endüstriyel paneller LCD ve LED teknolojisine sahip olabilmektedir ve bir 

videowall da genellikle aynı ekran tipi kullanılır.

Videowall özellikle reklam ve promosyon olmak üzere çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. 

Videowall çözümleri, yüksek çözünürlüklü ekranlarda, kolay kullanımlı teknoloji üzerinden, sektöre 

özel kampanyaları, tanıtımları ve reklamları daha net ve göz alıcı bir sunuş olarak müşteri ile 

buluşmasını sağlar. 

VIDEWALL ÇÖZÜMLERİ

Alışveriş Merkezleri, 

Mağazalar,

Restorantlar

Kamu ve Kurumsal

İş Merkezleri, 

Banka şubeleri,

Konferans salonları,

Üniversiteler,

Oteller,

Hastaneler,

Stadyumlar,  

Havaalanları, 

Yapı&İnşaat

Kamuya açık büyük alanlar

NEDEN VIDEOWALL? 
Videowall;

- LED teknolojisine göre;
- daha uygun maliyette,  
- daha yüksek çözünürlükte,
- daha kaliteli görüntü,
- Tek görüntüyü Videowall ekranlarına verebilme, 
- Müşteri ile markanız arasında duygusal bağ kurar,

- Göz alıcı sunuş imkanı;
- Ürün tanıtımı,
- Firma tanıtımı,
- Reklam ekranı,
- Çoklu kampanya ekranı,
- Poster

- 7/24 çalışma,
- Anında yayın imkanı
- Yatay ya da dikey kullanım
- Yüksek güneş ve spot ışığı altında çalışabilme,
- Ekran sayısını farklı konumlandırarak ihtiyaçlarınıza 
- göre şekillendirebilme ve sektörel ihtiyaçlara göre 
- istediğiniz etkiyi yaratabilme imkanı vermektedir.

- 46’’ LED Backlit Ultra-Narrow Professional-Grade

   Large-Screen Display VideoWall

- Endüstriyel tasarım ve Panel, termal koruma, 7/24 çalışma

- Süper Narrow Bezel Çerçeve (Aktif pixel uzaklığı 5.9mm)

- 500 cd/m2 parlaklık

- Full HD 1920 X 1080 Ekran Çözünürlüğü, 4K içerik uyumu

- Parlaklık Seçenekleri

- Digital Signage, Uzaktan İçerik Yönetim 

   Yazılımı (Opsiyonel)

- 50.000 Saat Çalışma Ömrü

- 1x1, 2×2, 2×3, 3×3, 4×4, 5×5, 6x6, 8x8 

   Matris Seçenekleri

- 128W Typ. Güç Tüketimi        

VIDEOWALL KULLANIM ALANI: 



Özellikler Satellite Smart Smart-Slim

Beko 

Guest Management 

Sistemi

"Standart Sistem" özelliklerinin tamamı + + +

Mevcut yayın dağıtım sistemine kolay entegrasyon + + +

Web yönetim arayüzü ile uzaktan anında içerik ve bilgi 
güncellemesi + + +

Uzaktan TV ayarı ve kurulum yönetimi + + +

Uzaktan kanal listesi ve TV yazılımı güncelleme + + +

Özel misafir bilgisi içeren karşılama mesajı* + + +

Misafire özel otomatik TV menü dili değişimi + + +

Misafire özel kanal listesi oluşturma ve kanalları dile göre 
gruplama* + + +

Müşteri bilgi ekranı ve harcama görüntüleme* + + +

Özelleşmiş kurumsal bilgi kanalları (Üç HD kanal) + + +

Kurum Twitter ve Instagram canlı yayın kanalları + + +

Dinamik bilgi ekranı (Haberler, hava durumu, saat - RSS feed) + + +

Duyuru ve reklam pop-up mesajları gösterebilme* + + +

Resepsiyondan anlık adresli mesaj gönderme + + +

"İzlediğin kadar öde" (Pay-per-view) TV kanalları + + +

Ana merkez uzaktan kontrol ve yönetim özelliği + + +

Ana merkez uzaktan izleme ve bakım** + + +

PMS entegrasyonu (Hotel yazılımı)* + + +

BEKO GUEST MANAGEMENT SİSTEMİ

* Opsiyonel Otel yönetim yazılımı (PMS) paketi alınır ise müşteri isim, dil, giriş-çıkış tarih bilgileri   
   otomatik olarak PMS sisteminden alınacaktır. PMS opsiyon paketi alınmaz ise müşteri bilgileri  
   manuel olarak web yönetim  ara yüzü üzerinden  sisteme girilir.

** Ana merkez uzaktan izleme ve bakım paketi opsiyonel olarak alınır ise sistemdeki kullanıcı hataları  
    uzaktan izlenecektir.     
    Sistemde hata tespit edildiğinde kurum uyarılacak ve sisteme anında uzaktan müdahale edilerek  
    problem giderilecektir.

Web yönetim arayüzü:  İçerik ve bilgi güncellemesi için web yönetim arayüzü sayesinde kurum ağındaki herhangi bir 
internet tarayıcı ile sistem web arayüzüne ulaşılabilir. Kolay kullanılabilir arayüz sayfası üzerinden   tüm sistem özelliklerine 
ulaşılabilir ve içerik oluşturma akıllı ekranları kullanılabilir. Sistemin standart internet  tarayıcısı (Browser) haricinde hiçbir 
gereksinimi olmadığından; akıllı telefonlardan, tabletlerden ve işletim sistemi bağımsız olarak tüm PC’lerden bu arayüze 
kolaylıkla ulaşılabilir. 

Merkezi uzaktan kontrol ve yönetim: Sunucu üzerinden kurumdaki tüm TV’lere ayrı ayrı veya tümüne anında ulaşılıp 
merkezi komutlar gönderilebilir. Bu özellik sayesinde televizyonu açıp kapama, ses düzeyini ayarlama vb. işlemler uzaktan 
yapılabilir.

Uzaktan TV ayarı ve kurulum yönetimi:  TV ayarlarını değiştirmek, kurulum bilgilerini sağlamak, varsayılan  kanal 
listesini güncellemek vb. işlemler TV’nin yanına gitmeden, uzaktan yapılır. TV ayar ve kanal kopyalama (cloning) sunucu 
üzerinden yapılır.

Uzaktan TV yazılımı güncelleme:  Performans iyileştirmeleri veya yetenek güncellemeleri için yapılacak  yazılım güncel-
lemeleri, TV’nin yanına gidilmesine gerek olmadan, merkez sunucu üzerinden yapılabilir.
Özelleşmiş kanal listesi oluşturma ve dil gruplama*:  Kanal listeleri her TV’de ayrı, misafirin diline göre  otomatik olarak 
düzenlenebilir. Kanallar dillere göre gruplandırılabilir, her dil içinde de sıralaması düzenlenebilir. 
Aynı kanal birden fazla dil grubunda yer alabilir, bu sayede önemli kanallar misafir dili ne olursa olsun ilk sıralara  yerleştirile-

bilir.* Otel yönetim yazılımı (PMS) uyumlandırması yapılırsa, misafir diline göre, her misafir için 
müdahale etmeden, kanal sıralaması otomatik olarak değişir.

ÖZELLİKLER



PixageHospitality 
Ekran Görüntüleri

Lobby Çözümleri

Toplantı Odası Çözümleri

Özelleşmiş kurumsal bilgi kanalları:  Kurum bilgilerinizi aktarabileceğiniz, üç farklı HD kanal 

oluşturabilirsiniz. İster taslaklardan faydalanılır, ister hazır video’lar kullanılabilir. Kanal taslaklarında 

interaktif kanal ve misafirin kendi bilgilerini (isim, oda no, harcama, vb.) görebileceği taslaklarımız da mevcut-

tur. Kanal tasarımı herhangi bir uzmanlık gerektirmez, dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanabilen herkes 

yapabilir.

Müşteri bilgi ekranı ve harcama görüntüleme*:  Misafirin mevcut harcama ve diğer bilgilerini görebi-

leceği kanal oluşturulabilir.

Kurumsal bilgi kanallarında duyuru ve reklam yayınlama:  Kanal taslakları ve tasarlama yapısı 

duyuru ve reklam yapabilmek için özelleştirilmiştir.

Duyuru ve reklam pop-up mesajları gösterebilme*:  Odaya özel, misafir gruplarına özel veya tüm 

odalara birden duyuru ve reklam içerikleri pop-up mesaj olarak gönderilebilir.  

Resepsiyondan anlık adresli mesaj gönderme:  Resepsiyondan istediğiniz odaya özel anlık ( pop-up) 

mesaj gönderilebilir.

Canlı Twitter ve Instagram hesap kanalları:  İçeriğini canlı olarak Twitter veya Instagram’dan alan, 

içerik değişimleri için müdahale gerektirmeyen kurum hesap kanalları oluşturulabilir.

Profesyonel, sınırsız kanal tasarımı: Mevcut taslakların dışında başka taslak kullanılmak 

istendiğinde, sınırsız tasarım yapılabilen web içeriğini kanala dönüştürme yeteneği mevcuttur. Herhangi bir 

internet sitesi tamamıyla bir canlı kanala dönüştürülebilir.

İzlediğin kadar öde (pay-per-view) TV kanalları:  Oda bazlı izlediğin kadar öde sistemi yönetimi 

mevcuttur. Bu özellik sayesinde sistemdeki herhangi bir kanal izlediğin kadar öde kanalına dönüştürülebilir.

Özel karşılama logosu:  TV açılırken otele özgü açılış logosu kullanılabilir.

Özel misafir bilgisi içeren karşılama mesajı*: Odadaki misafirin ismi, oda numarası, kuruluş logosu 

ve özel karşılama yazısı ile hoş geldiniz ekranı oluşturulabilir

Dinamik bilgi ekranı (hava durumu, saat):  Canlı verilerle güncellenen hava durumu ve RSS kanalı 

oluşturulabilir. 

Otel yönetim yazılımı (PMS) uyumlandırması:  Otel ön büro yazılımı ile uyumlandırma sağlanıp 

misafir bilgileri otomatik olarak aktarılabilir. 

Kurumun mevcut dağıtım sistemine kolay entegrasyon:  Sistem sunucusu, kuruluşta yer alan 

dijital kanal dağıtım sistemine (DVB-T/C) bir kablo bağlamak kadar kolay bir şekilde entegre olabilir.

Ana Merkez uzaktan izleme ve bakım**:  Beko Guest Management uzman personelimiz, sistemi 

uzaktan izleyerek misafirlerinize problemsiz hizmet verebilmeniz için gerekli desteği sağlar. Olası bir yardım 

çağrısında sisteme uzaktan bağlanarak anında destek verir, önleyici bakımlar yapar ve hizmetin sürekliliğini 

garanti altına alır.   

* Opsiyonel Otel yönetim yazılımı (PMS) paketi alınır ise müşteri isim, dil, giriş-çıkış tarih bilgileri otomatik 

olarak PMS sisteminden alınacaktır. PMS opsiyon paketi alınmaz ise müşteri bilgileri manuel olarak web 

yönetim ara yüzü üzerinden sisteme girilir.

** Ana merkez uzaktan izleme ve bakım paketi opsiyonel olarak alınır ise sistemdeki kullanıcı hataları 

uzaktan izlenecektir. Sistemde hata tespit edildiğinde kurum uyarılacak ve sisteme anında uzaktan 

müdahale edilerek problem giderilecektir.

Güvenlik
- Şifreli yayınlar için Conditional Access Module (CAM)
- Tümleşik içerik için DRM /CA güvenlik mimarisi
   IPTV Kurumsal İş Modeli-Satış Sonrası Hizmet 
- IPTV sistemi için KoçSistem ile beraber 1.seviye Çağrı Merkezi-Hotline desteği 
   (donanım, yazılım, işletim ve  bakım destek)
- IPTV sistem odası donanımı için KoçSistem SLA kapsamında saha hizmet desteği 
- IPTV yazılım uzaktan yönetim desteği(uzaktan erişim ve müdahale)



Kurumsal TV Çözümleri:
Standart Sistem 

Özellikler Satellite Smart
Smart-

Slim

Smart-

Ultra HD

Standart

Sistem

Dâhili uydu alıcısı + + + +

Kanal listesi ve istenilen ayarları USB ile tüm TV'lere 
kopyalama + + + +

TV açılış ekranına özel görsel ekleyebilme + + + +

Kanal listesini sabitleme veya her açılışta tanımlı 
ayarlara dönme + + + +

Elektrikle otomatik açılma veya standby modunda 
bekleme

+ + + +

Müşteri menü erişimini kısıtlayabilme + + + +

TV üzerindeki tuşlara erişimi kısıtlayabilme + + + +

Ses seviyesi sınırlama + + + +

Giriş kaynaklarını kısıtlayabilme + + + +

Bütünleşik multimedya oynatıcısı (video, resim, müzik) + + + +

Elektronik Program Rehberi  (Kanal yayın akışı)(EPG) + + + +

Alarm fonksiyonu 
(İstenilen saatte, istenen kanalda açılma) + + + +

Çoklu dil desteği + + + +

Kablosuz ağ bağlantısı (Wi-Fi) - + + +

Web tarayıcısı - + + +

Web tarayıcı geçmişi ve parola bilgilerini sıfırlama - + + +

Standart akıllı uygulama mağazası - + + +

Gelişmiş akıllı uygulama mağazası 
(Smart Inter@ctive 4.0+) - - + +

Miracast desteği ile mobil cihazlardan kablosuz 
görüntü aktarımı - + + +

DLNA desteği - + + +

MHL bağlantısı ( miniUSB-HDMI) - + + +

Daha ince ve şık tasarım - - + +

Ultra HD (4K) çözünürlük - - - +

Siyah/Beyaz renk seçeneği + + - +

Alüminyum kabin seçeneği - - - +

Satellite TV Serisi

Özellikler

BEKO STANDART TV SİSTEMİ

Standart Sistem, bir kurumun temel misafir ağırlama ihtiyaçlarını karşılayan, herhangi bir merkezi sistem
kurulumuna ihtiyaç duyulmadan, otel TV özelliklerini konuklarınıza sunan çözüm ailesidir. 
Standart Sistem ailesini oluşturan ürünler: Satellite, Smart, Smart-Slim ve Smart-Ultra HD serileridir.

- Dâhili uydu alıcısı, Full HD ve HD çözünürlük seçenekleri ile sisteminize 
   en uygun modeli seçebilirsiniz.
- Farklı ekran boyutlarında siyah ve beyaz renk seçeneği ile tasarımınıza uygun çözüm sunar.

- 22”, 28”, 32”, 40”, 43”, 49”, 55” ekran seçenekleri
- Full HD (1920 x 1080) veya HD (1366 x 768) çözünürlük
- Dâhili uydu alıcısı (DVB-T/C/S2)
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Duvar askı opsiyonu



• Toplam Boru (Maks.)   50 m
• İç Ünite - Dış Ünite Kot Farkı (Maks.) 15 m
• Tek Yön (Maks.)   25 m
• İç Üniteler Arası Yükseklik Farkı (Maks.) 7,5 m

BORULAMA MESAFELERİ

• Toplam Boru (Maks.) (Ana Boru + Branşman     145 m
• Toplam Ana Borulama (Maks.)        55 m
• Toplam Branşman Borulama (Maks.)       90 m
• Tek İç Ünite İçin (Bronşman) (Maks.)       15 m
• İç Ünite - Dış Ünite Kot Farkı (Maks.)       30 m
• En Üst ve En Alt İç Üniteler Arasındaki Kot Farkı (Maks.)      15 m
• İç Ünite - BD Arasındaki Kot Farkı (Maks.)       15 m
• BD - BD Arasındaki Kot Farkı (Maks.)       15 m

BORULAMA MESAFELERİ

• A++ / A sezonsal enerji verimliliği
• Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dış ünite
• Rotary kompresörle sessiz çalışma
• Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
• Zaman gecikmeli emniyet kontrolü
• Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
• DC inverter kompresör
• Kendi kendine hata teşhisi

• BLDC fan motoru
• 50 m’ye kadar borulama imkanı
• Düşük basınç sensörü
• Yumuşak kalkış
• Merkezi kontrol
• Çoklu borulama
• Sezonsal verimlilik
• Hızlı ısıtma ve soğutma

MULTI FDX 1+9 SİSTEM

INVERTER SPLIT KLİMA

• A++ / A sezonsal enerji verimliliği
• Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dış ünite
• Rotary kompresörle sessiz çalışma
• Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
• Zaman gecikmeli emniyet kontrolü
• Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
• DC inverter kompresör
• Kendi kendine hata teşhisi
• BLDC fan motoru
• 50 m’ye kadar borulama imkanı
• Düşük basınç sensörü
• Yumuşak kalkış
• Merkezi kontrol
• Çoklu borulama
• Sezonsal verimlilik
• Hızlı ısıtma ve soğutma

MULTI F 1+3 SİSTEM



INVERTER SPLİT KLİMA

ÖZELLİKLER 30900 AA 31200 AA 31830 AA 32430 AA

Soğutma kapasitesi (Btu/h)

Isıtma Kapasitesi (Btu/h)

Klima Tipi (AC) 

Jet Cool ( Hızlı Soğutma )

Özel Dijital Gösterge 

Isıtma Tipi 

Hızlı ısıtma 

Enerji Sınıfı-Isıtma 

Isıtma Kapasitesi (W)

Enerji Sınıfı-Soğutma

Soğutma Kapasitesi (W)

Soğutucu Akışkan 

    



ARÇELİK VRS SİSTEMLERİ

TİCARİ KLİMA

• Soğutma Kapasitesi (Btu/h) 47000 Btu/h
• Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 50000.0
• Klima Tipi (AC)  Monosplit
• Plasma Özelliği  Yok
• Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) Var 
• Özel Dijital Gösterge  LCD display
• Fan Hızı Kademesi  3
• Isıtma Tipi  Isı pompalı
• Hızlı ısıtma  Yok

9365 D SALON TİPİ KLİMA
48000 BTU KASET TİPİ KLİMA



MİNİBAR

C-Pentan kullanımı(%100 doğa dostu)
Termoelektrik Soğutma Sistemi
Elektronik Termostat

Led Aydınlatma  
Bombeli Kapı
Beyaz Plastik Raf
1,5 lt Şişe Tutucu (40 lt / 52 lt / 60 lt)
Tersine Çevrilebilir Kapı

STANDART ÖZELLİKLER

C-Pentan kullanımı(%100 doğa dostu)
Termoelektrik Soğutma Sistemi
Elektronik Termostat

Led Aydınlatma  
Bombeli Kapı
Beyaz Plastik Raf
1,5 lt Şişe Tutucu (40 lt / 52 lt / 60 lt)
Tersine Çevrilebilir Kapı
Cam Kapı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

PLATIN SERİ ECO SERİ

SM 40 ECO SM 30 ECO

Brüt Hacim
Net Hacim
Ürün Ölçüsü (YxGxD)
Paketleme Ölçüsü (YxGxD)
Bölme Tipi
Ererji Tüketimi (kWh/Annum)
Enerji Sınıfı
Enerji Verimlilik İndeksi
İklim Sınıfı
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Güç
Güç Kaynağı
Konteynır Yük. Kap.
(20I / 40I / 40I hc)

Kiler Kiler



SM 401-TH

• C-Pentan kullanımı(%100 doğa dostu)
• Termoelektrik Soğutma Sistemi
• PID Enerji Tasarrufu Sistemi
• Elektronik Termostat
• Otomatik Defrost
• Led Aydınlatma  
• Bombeli Kapı
• Transparan Raf 
• 1,5 lt Şişe Tutucu (40 lt / 52 lt / 60 lt)
• Tersine Çevrilebilir Kapı

STANDART ÖZELLİKLER

• Enerji Kaynağı(110V/60Hz - 
• 12/230V - 12/110V -24/230V)
• Kilit  

• Tekerlek  

• MDF Kapı
• Cam Kapı (30 lt ve 40 lt)
• Kapı Kızağı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Çevre  DostuA+
MİNİBAR

PELTIER SERİ

Brüt Hacim
Net Hacim
Ürün Ölçüsü (YxGxD)
Paketleme Ölçüsü (YxGxD)
Bölme Tipi
Ererji Tüketimi (kWh/Annum)
Enerji Sınıfı
Enerji Verimlilik İndeksi
İklim Sınıfı
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Güç
Güç Kaynağı
Konteynır Yük. Kap.
(20I / 40I / 40I hc)



• Absorbe Sistem

• Mobilya iç kullanıma uygun

• PVC kaplama dış gövde sacı

• Çevre dostu (C.Pentan)

• İki raf standart

• Kesinlikle sessiz ve titreşimsiz

• Buz yapma özelliği

• Gömme kullanılabilir

• Uzun ömürlü

• Soğutucu Hacmi

- Net: 40 lt.

- Brüt: 43 lt.

• Ölçü D x G x Y (mm): 465 x 432 x 563

• 150 DN 7371’e uygun olarak üretilmiştir.

• Mobilya içi veya münferit kullanım

7722 Minibar

• Soğutucu Bölme Net Hacim : 41 lt 

• Dondurucu Bölme Net Hacim : 5 lt 

• Toplam NET Hacim : 46  lt 

• ST İklim Sınıfı

• Cam raf

• Boyutlar (YxGxD) : 50x47x45 cm

• R600A 

• A+ Sınıfı üstün enerji performansı

• Düşük ses seviyesi (35 dBA)

• YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ : 106 kWh/yıl

7725 (kompresörlü model)

BEKO SERİ

MİNİBAR



ÇELİK KASA

Dış Ölçüler(YxExD) : 220mm x 400mm x 420mm

OPSİYONLAR
• Priz
• Adaptör

T2-2C

STANDART ÖZELLİKLER

• Renk: Fil dişi

• Bilgisayar üzerinden kiralama opsiyonu.

• Dış Ölçüler(YxExD):220x400x420 mm

• Gövde sac kalınlığı: 1,8mm

• Kapı sac kalınlığı: 2,8mm

• Motorlu kilit mekanizması

• 6 haneli dijital ekran

• 3-6 haneli kullanıcı şifre tanımlama

• 6 haneli master şifre

• Master anahtar ( acil durumda kasayı anahtarla açabilme )

• Giriş yapılan şifrenin ekranda görünmesi / görünmemesi ( tuşlama esnasında ) opsiyonu

• Şifrenin 4 kez üst üstte yanlış girilmesi ile otomatik kilitleme

• Son 100 işlemi el terminali kullanmadan kasa üzerindeki ekrandan görebilme özelliği.

 • Pil güç durumunu sorgulama ( zayıf, dolu )

• Alt ve arka kısımdan montaj imkanı

• Paslanmaya karşı elektrostatik toz boya

• Ürün zeminde halıfleks

• 4 adet pil(Pil yuvaları üzerindeki kapak vidalıdır)



SAÇ KURUTMA MAKİNALARI



ANKESTRE SET

EKONOMİK SERİ
inox paslanmaz A enerji sınıfı

MWB 2000 EXN

HIZG 64121 SX

3938 IL

OIE 21000 X

ADV 5160 I



ANKASTRE SET

LÜX SERİ
inox paslanmaz A enerji sınıfı

ADV 6400 EI
MWB 2510 EX

VOIE 22300 X

HISG 64121 SB

3916 TA



SU ISITICILAR

• ABS gövde
• Antibakteriyel
• Gizli rezidans paslanmaz
• 3 cm kalınlığında masif ağaçtan imal edilmiştir.
• İsteğe bağlı farklı renkler

STANDART ÖZELLİKLER



EXCELLENT | TEKNİK ÖZELLİKLER

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ped katmanı
Ped katmanı
Kapitone katmanları
Sünger
Keçe

Bonel yay sistemi
Keçe

Sünger
Kapitone katmanları
Kapitone katmanları 

SOFT ROOM | İKİZ YATAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Visco sünger
Keçe

Bonel yay sistemi
Keçe

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Kenar destek süngeri 

ASPENDOS | TEKNİK ÖZELLİKLER

1
2
3
4
5
6
7
8

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Sünger
Keçe

Bonel yay sistemi
Keçe

Sünger
Kapitone katmanları 

34 cm

22 cm

6 cm

32 cm

22 cm

6 cm

32 cm

22 cm

6 cm

BELLONA YATAK



SWEET DREAMS| İKİZ YATAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Sünger
Keçe

Torba yay sistemi
Keçe

Sünger
Kapitone katmanları
Kenar destek süngeri 

26 cm

22 cm

6 cm

HOLIDAY IMAGE PLUS | İKİZ YATAK

1
2
3
4
5
6
7
8

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Sünger
Keçe

SL yay sistemi
Keçe

Sünger
Kapitone katmanları

26 cm

22 cm

6 cm

BELLONA YATAK



YAYLI KASA

DERİ KASA

KASA

HOLIDAY DELUXE | İKİZ YATAK

1
2
3
4
5
6
7

Kapitone katmanları
Kapitone katmanları
Keçe

SL yay sistemi
Keçe

Kapitone katmanları
Kenar destek süngeri 

KASALAR | TEKNİK ÖZELLİKLER

1
2
3
4
5
6
7

Kasa kenarı kumaş uygulama
Kasa üst telası
Baza koruycu astar
0,9 mm özel presli köşe saçı
Ayak ve teker takımı
Metal baza konstrüksiyonu
8 mm mdf baza üst tablası

22 cm

22 cm

6 cm

BELLONA YATAK



BELLONA KANEPE

HOLIDAY DELUXE | YAVRULU İKİZ YATAK KANGURU | SOMYA



BRAVA | İKİLİ KANEPE BRAVA | TEKLİ KANEPE TROPIC | İKİLİ KANEPE

TROPIC | TEKLİ KANEPE TWIST | İKİLİ KANEPE TWIST KOLSUZ | TEKLİ KANEPE

BELLONA KANEPE



ODA VE BANYO OTEL TELEFONLARI

•   Duvarda kullanım

•   Çağrı aktarma

•   Son numarayı tekrar arama

•   Mikrofon sesini kapatma

•   Zil sesi seviyesi (yüksek, düşük)

•   Ayarlanabilir flash süresi

•   Işıklı zil uyarısı

TK-150 Kablolu Telefon

•  3 adet tek-tuş, 10 adet çist-tuş hızlı arama

•  Eller serbest görüşme

•  Son aranan numarayı arama

•  Ayarlanabilir zil sesi seviyesi

•  Tone/pulse arama seçeneği

•  Flash

•  Müzikle ile bekletme

•  Flash time 100/300/600

•  Ayarlanabilir Handsfree ses 

    (Yüksek/Orta/Düşük)

•  Kullanımda LED gösterge

TK-2900 Kablolu Telefon

•   Takvimli ve geniş LCD ekran 

•   2 adet tek-tuş hızlı arama

•   Eller serbest görüşme

•   Kulaklık bağlantı soketi (RJ9)

•   Gelen ve yapılan aramaları gösterme

•   Hesap makinesi

•   Kullanımda LED göstergesi

•   Navigasyon  tuşu

•   Sessize alma ve bekletme

•   Zil sesi

•   Tekrar arama

•   Otomatik tekrar arama 

•   Tone ve Pulse  arama seçeneği

•   Hoparlör

•   FSK /DTMF sistemleri ile uyumluluk

TK-3800 Kablolu Telefon



Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

3235
1200

3,5/11,4 HP

MP40 A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

2700
1200

3,5/11,4 HP

MP22 A/E

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

3550
1200

3,5/11,4 HP

MP42 A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

4085
1200

3,5/11,4 HP

MP60 A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

4400
1200

3,5/11,4 HP

MP62 A/E

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü

2395
1200

3,5/11,4 HP

G29 A/E

GOLF ARAÇLARI



GOLF ARAÇLARI

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

2700
1200

3,5/11,4 HP
1050 x 700 x 250

MP20 C A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

3550
1200

3,5/11,4 HP
1050 x 700 x 250

MP40 C A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

4400
1200

3,5/11,4 HP
1050 x 700 x 250

MP60 C A/E

Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

2400
1200

3,5/11,4 HP
1180 x 1000 x 300

MC20 C A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

3250
1200

3,5/11,4 HP
1180 x 1750 x 300

MC40 C A/E
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Motor Gücü
Kasa Ölçüsü (mm)

4100
1200

3,5/11,4 HP
1180 x 2580 x 300

MC60 C A/E



www.minsa.com.tr

www.minsaotelekipmanlari.com



MİNSA A.Ş.
Fener Mah. 1972 Sk. No: 13/2  

Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE
T: +90 242 324 00 26

www.minsa.com.tr
www.minsaotelekipmanlari.com


