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GÜZEL

MANZARALAR



iLLUMOTiON

GÖRSEL VE İŞİTSEL

DEVRiM!

Hareketli resimlerden, yüksek çözünürlükdeki 

ekranlardan ve karmaşık olmayan kontrol sistminden 

oluşan yenilikci Multimedya sistemi, led ışık ayarları ve 

çok kanallı işitsel ses sistemi sayesinde, duyulara hitap 

edip seyirciyi başka dünyalara götürerek mekanları

hayret verici ortamlara dönüştürür.

2 ILLUMOTION.COM



3

DÜNYAYA AÇILAN MANZARALI BİR ODA

Gününüz şöyle başlayabilir.

Pencere önünde doğan güneşin, mekan içerisine yansıttığı, büyüleyici altınımsı

desenlerin, sisli bir gölü, sıcak, turuncu tonlarla denize dönüştürmesi.

Sallanan ağaç dallarının fısıltıları ve su sesinin arasından, coşkulu öten kuşların

cıvıltısının duyulması.

Şaşırtıcı olan şey, dışa bakan ayni mekanın, akşam üstü soğuk kuzey fiyortlarını

görmesi, ertesi sabah ise belki de karlı bir kış gününe bakması, veya yeşillikler

içerisinde bir şelaleyi görmesi. Tamamıyle sizin istek ve zevkinize kalmış.

HD-Ekranlar
Her bir illumotion 
kombinasyonundaki mükemmel 

otantik görüntü simulasyonunu 

yüksek çözünürlükdeki her bir 
ekranda yaşayın. 

IŞIK

Tüm mekan içindeki akıllı ışık

düzeni, ekrandaki her bir 

senaryodaki görüntüyü tek tek

destekleyerek renk ve ışık
terapisi için de mükemmel bir

tamamlayıcılık oluşturur.

SES

Akılcıl İLLUMOTİON çok kanallı

ses sistemi sizi aynı zamanda
akustik olarak olayların

merkezine taşıyacaktır.

KONTROL

Sisteme entegre kontrol imkanları,

örneğin, Iklim ve rüzgar hareketleri

gibi sezgilere kolayca senkronize 

olarak bedensel hissedilmesi 

duygularının yaşanmasını sağlar.



KULLANIM ALANLARI
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HOTEL

İLLUMOTION ile mekana gerçekci bir görsel değer kazandırın. Tüm hotel içerisine herhangi bir zamanda  yeni mekanlar 

ve görünümler yaratın. Müşterinizin dikkatini gürültülü işlek caddelerden veya bitmek bilmeyen inşaat gürültülerinden

uzaklaştırın. Şunu unutmayın, tatile gelen müşteriniz sadece dinlenmek ve güzel şeyleri görmek ister, İLLUMOTİON

bunu sağlıyor.

GASTRONOMİ

Otel ve restoran işletmeciliğinin geleceği macera–gastronomisinde, başarının anahtarı da

İLLUMOTİON‘da.

Haftalık değişen ‘konsept geceleri’ yaratın.İster Vezuv yanardağının eteklerinde bir pizzacı,

ister akropole karşı bir Yunan lokantası. Mekanınızın ambiyansını kolaylıkla değiştirerek,

müşterinizin tatil moduna girmesini sağlayabilirsiniz.
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WELLNESS

İLLUMOTİON sayesinde sadece tek bir SPA veya

sağlık merkezi ambiyansı yaratmakla

kalmayacaksınız aynı zamanda bir düzine farklı

mekanınız olabilir.

İLLUMOTİON’un size sunduğu imkanlardan

faydalanarak, ambiyansı her gün veya haftada

bir değişen peyzajlarla mekan içi led, ses ve diğer

etkenlerle destekleyin.

Böylece İLLUMOTİON ile rakiplerinizin önüne

geçmiş olursunuz.



İŞ DÜNYASI

Ofis ve konferans salonunuzu İLLUMOTİON ile

donatın. Böylece mekana kazandırdığı olumlu

katkılar, sizi şaşırtacaktır. İLLUMOTİON, mekansal

ambiyans üzerindeki olumlu etkileriyle, çok

önemli toplantılarınıza yeni bir boyut kazandırarak

iş anlaşmalarınıza doğrudan yansıyacaktır.
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MEDİKAL

Dünyaca isim yapmış bir tasarım ekibi ile birlikte,

premium segmana yönelik, hastane, özel klinik,

sanatoryum ve doktor muayenehaneleri için

‘medikal bakım ve sağlık’ konusunu yeniden

tanımladık. Dişçi koltuğundaki hasta, sakinleştirici,

dikkat dağıtıcı ve huzur veren etkiyi taktir edecektir.

İLLUMOTİON’un tasarladığı ışık ve görsel senaryonun,

Iyileşme safhasında, hasta önemli ölçüde tedavi edici

katkıları vardır.

KİŞİSEL

Exclusiv bir yaşam tarzı için İLLUMOTİON

vazgeçilmezdir.

İLLUMOTİON ile saniyeler içerisinde, kendinizi

dünyanın herhangi bir köşesinde

hissedebilir, dört duvarınızda jet sosyete olabilirsiniz.



EKRAN SETLERİ

PORTRE SETLERİ

MANZARA SETLERİ

1 MANZARA

2 PORTRE

1 PORTRE

3 PORTRE 4 PORTRE

2 MANZARA

4 MANZARA

3 MANZARA *

6 MANZARA * 9 MANZARA *

* sadece özel alanlar ile uygulanabilir
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DENETİM (KONTROL ETME)

İLLUMOTİON’un size sunduğu seçeneklerin tadını çıkarın.

İLLUMOTİON APP- Kontrol sistemi sayesinde hayalinizdeki kumsala sadece tek bir parmak

hareketi kadar uzaklıktasınız.

Bir parmak ucu dokunuşu ile temada, silme hareketi ile de kategoride değişiklik mümkün.

Uçuş korkunuzmu var, hemen alternatif sunuyoruz !

Işık ve ses kumandası, standart AÇ-KAPA veya SESLİ-SESSİZ-YAVAŞ modu dışında

ekrana dokunarak aralıksız hassasiyette ve tahmin edemeyeceğiniz olanaklarla ayarlamak

mümkün. Aynı zamanda i-Pad ‘ınıza tek bir dokunuşla ışık hassasiyetinin bütün renk

spektrumundan geçerek kumanda edebilirsiniz.

Güncel V3 versiyonundaki RFID kontrolu ile banka kartı fomatındaki motif

seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.
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MULTISENSE ALANLARI

Sınırsız çeşitlilikte dünyalar, ister statik konular, sanal görseller, esrarengiz

denizaltı dünyaları, ufuk çizgisi panoraması, keyifli bir ambiyans, kırsal bir

cennet, deniz kenarı veya gök yüzü, 6 değişik tema paketi size bekliyor.

Yönetmen sizsiniz – görüntüyü siz belirlersiniz.

PANORAMA

İLLUMOTİON ana konseptini fevkalade pencere

manzaralarıyla sunuyor.

Bakışınızı ister Karayip’lerdeki dalgalara, ister

parıldayan gökdelenlere yönlendirebilirsiniz,

O sizin elinizde.

AMBİYANS

Sanal yönetilen ışık ve renk oyunları, ortamları

bütünleştirerek yoğunlaştırır ve tamamlar. Işık terapisi, görsel

ve renkler en iyi iyleştirmedir.

AKVARYUM

Esrarengiz sualtı dünyasının sırlarına yakından

bakmamızı sağlıyor. Akvaryumdaki hayret uyandırıcı

ve gerçeğe yakın simulasyon, derinlik duygusu,

renk cümbüşü ve türdeki çeşitlilik açısından son

derece etkiliyeci.

SANAT GALERİSİ

Sanatsal durağan motiflerle, soyut ve sanal

tasarımlarla adeta özel bir sanat galerisinde

bulunan orjinal sanat eserlerinin verdiği

sakin durgunluk ile, her türlü yaşam

tarzına hitab eder.

GÖKYÜZÜ

Günün her hangi bir saatinde ister fırtınalı ister karlı

olsun berrak ve net gökyüzünü

keşfedebilirsiniz.
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ANA ÜNİTE

Bütün odaları büyüleyen, ilham veren ve yabancı dünyalara götüren, sihirli kutu.

PREMIYUM

FullHD 1080p Video-Çıkışı

Çoklu kanal Ses-Çıkışı

Airplay Ses sunumu

DMX Işık Kontrolü

App kontrolü için Wi-Fi

RFID Kontrolü

Başlangıç paketi & 4 tema gösterimi *

TEMEL

FullHD 1080p Video-Çıkışı

Çoklu kanal Ses-Çıkışı

2 tema gösterimi *

İLERİ

FullHD 1080p Video-Çıkışı

Çoklu kanal Ses-Çıkışı

Airplay Ses sunumu

App kontrolü için Wi-Fi

RFID Kontrolü

3 tema gösterimi *

Ana ünite

Bir ana ünite ile dört ekrana kadar

Kontrol ve koordinasyon sağlayabilir
vede ana üniteye ek bir ünite ilave
ederek daha büyük ekran setleri
elde edebilirsiniz.

* 8 ALANLI ÇIFT TEMA GÖSTERIMLI / 12 ALANLI 3 TEMA GÖSTERIMI / 16 ALANLI 4 TEMA GÖSTERIMI BAŞLANGIÇ
KITINDE 22 ADET TEK TEK KUMANDA ILE CONTROL EDILEN ALAN.



ILLUMOTION.COM


