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HI-CAN 

Hi-Can, yatak odasında koruyucu ve ve özel bir alan yaratan gölgelikli yatağın yeni 
ve çağdaş bir yorumu olarak karşımızda.
 
Panjurlar, basınç dengeli yatak sistemi, son teknoloji ses sistemi, okuma ışıkları, 
ankastre PC, yüksek çözünürlüklü görüntü sunan bir projektör ve buna bağlanabilen 
eğlence ve oyun konsolu ve ayak ucunda bulunan ev sinema sistemi ile donatılmış 
gölgelikli bir yatak olan Hi-Can aynı zamanda panjurlardan ekran otomasyonuna, 
yatak sisteminden eğlence donanımına kadar kontrol imkanı sağlayan eksiksiz bir ev 
otomasyon sistemine de sahip.
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Evde, otel odasında ya da bir yatta… 
Hi-Can içindekileri ses ve görüntüyle 
çevreleyerek benzeri görülmemiş bir 
tecrübe ve gevşeme imkanı sağlıyor. 
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ınfo table 

Çok renkli aydınlatma ile karakterize ve çağdaş tasarım bir mobilya 
ile döşeli bir ortamda gerçekleşen bir iş toplantısı hayal edin. 
Günümüzün yaşam ve çalışma alanlarını zenginleştirerek, yaşayan 
mekânlarda yeni deneyimlere kapı açan, alışılmadık, ilginç, normalde 
stresli ve sıkıcı olması gereken toplantıları rahat ve iş odaklı geçmesini 
sağlayan bir masa…
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Camın altına yerleştirilmiş RGB LED dizisi farklı 
renklere bürünerek toplantıdakileri rahatlatırken masanın 
orta bölümünde yer alan priz ve bağlantı noktalarına 
güç kabloları, USB ve diğer multi medya bağlantıları 
takılabiliyor. Bu yenilikçi sistem prizlerin rahatlıkla ve 
maksimum güvenlikle takılıp çıkarılmasına izin veriyor.
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Edoardo Carlino ve Think Future Design’ın 
tasarladığı Info Table ile bu hayal gerçeğe 
dönüşüyor. Şekli ve işlevlerini ihtiyaca göre 
uyarlayabilen, şekli ve yapıldığı malzeme 
ile profesyonel bir atmosfer yaratırken aynı 
zamanda rahatlatıcı olabilen ve hepsinden 
önemlisi toplantıdaki herkes için hoş bir 
sürpriz olan arka ışığa sahip bir toplantı 
masası. 

Sıkıcı Toplantılara Son
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