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Ключове на ELSO със
светодиодно ориентиращо

осветление

Валерий С&М Груп откри в SKY
CITY нов магазин

Вторият магазин от вери-

гата PROFEL на компанията

Валерий С&М Груп АД отво-

ри врати за посетители

през септември 2006 г.

Откриването му е свързано

с нарасналия интерес към

продуктите на компанията,

заявиха от Валерий С&М

Груп АД, която предлага

богата гама механични ин-

струменти, заключващи си-

стеми и обков, водопровод-

ни инструменти, електроа-

паратура, инструменти за

декорация, строителна хи-

мия, скрепителни елементи,

инструменти за строител-

ство, градински инструмен-

ти, поливни системи, измер-

вателни инструменти, за-
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варъчна техника и газови

уреди, инструменти за стро-

ителство, стелажи и

търговско оборудване.

Неслучайно компанията из-

бра новопостроения в сто-

личния квартал Слатина

търговски център SKY CITY

за място за новия си мага-

зин. В основата на търгов-

ската инициатива на Вале-

рий С&М Груп АД е не само

поддържане и засилване

имиджа на компанията, но и

желание да предоставя удо-

бен достъп до многобройни-

те си продуктови предложе-

ния не само на клиентите си

на едро, но и на крайните

потребители.

Фирма ЕлИмпекс представи

нова серия ключове и кон-

такти на немската фирма

ELSO, наречена ELSO RIVA

LED. Макар да носи конту-

рите на познатата серия

ELSO RIVA, тя е интересна

с това, че е едновременно

практична, лесна за употре-

ба и оригинална. Ключовете

ELSO RIVA LED на пръв по-

глед не се различават от

обикновените, но в тях има

добавен един наглед малък,

но основен по значение де-

тайл: тръбичка със свето-

диоди (познати като LED),

която очертава формата на

ключа и помага да бъде лес-

но открит в тъмното. Тех-

нологично осветяването на

ключовете със светодиоди

осигурява десет пъти пове-

че издръжливост в сравне-

ние с обикновените, като

същевременно предлага и

много висок интензитет на

осветеност. Ключовете със

светодиодно ориентиращо

осветление са същевремен-

но с елегантен и функцио-

нален дизайн и се предлагат

в палитра от 5 цвята. По-

магат да осъзнаем, че и

малките наглед детайли

могат да изиграят важна

роля, когато са поставени

на точното място.

В края на ноември само 5

месеца след първата копка в

Бургас официално отвори

врати за посетители шести-

ят в България магазин от ве-

ригата Mr. Bricolage. Разполо-

жен на площ от 7500 квад-

ратни метра на разклона за

квартал Меден Рудник и Со-

зопол, търговският обект ще

предлага на Бургас и негови-

те трудови хора над 50 хил.

артикула. В допълнение към

магазинната част, собстве-

ниците са предвидили гради-

на и паркинг със 150 места.

Цялата инвестиция за из-

граждането на обекта възли-

за на над 14 млн. лева.

Церемонията по откриване-

то събра цял отбор видни

личности; водещ бе бургаски-

ят актьор Николай Стоиме-

Mr. Bricolage откри в Бургас шестия си магазин у нас

вите заместници и господин

Андрей Евтимов – генерален

директор на Mr. Bricolage в

България. Министър Гагаузов

изпрати поздравителен ад-

рес.

Господин Евтимов обяви пет

промоционални дни за магази-

нов. Събитието уважиха Не-

гово Превъзходителство по-

сланика на Република Франция

в България господин Ив Сен-

Жур, господин Вакс - генера-

лен директор на веригата Mr.

Bricolage, господата Дуганов,

Ценов и Хасан – заместник-

областни управители, кме-

тът на община Бургас госпо-

дин Йоан Констадинов и него-

на в Бургас, през които клиен-

тите ще имат възможност да

спечелят десетки подаръци.

За доброто настроение на го-

стите се погрижи обичаната

от бургазлии Ваня Костова.

Вечерта завърши със свет-

линно шоу.



Колекция осветители с кристали Swarovski грее в Casa Light

В магазина на ТМТ Елком -

Casa Light - в центъра на

столицата заблестя новата

колекция на италианската

фирма за дизайнерски освети-

телни тела Fabbian. В ново-

открития  търговски обект,

специализиран в интериорно-

то осветление, изящните

продукти на италианската

фирма имат особено място.

„Нежните детайли на освети-

телите са изработени от ве-

нецианско духано стъкло и

кристал. Фабриката на фир-

мата се намира в Меката на

дизайна – в близост до Вене-

ция, а стъклото се произвеж-

да на остров Мурано. Отдел-

ните серии са рожба на едни

от най-изтъкнатите дизайне-

ри в областта и са отлича-

вани с ред престижни награ-

ди от изложения и форуми във

Франкфурт и Милано“, разказ-

ват от ТМТ Елком.

Най-новата и атрактивната

колекция на Fabbian е израз на

желанието за изтънченост,

уникалност и пищност в мо-

дернистична форма. Носи име-

то D64 CLASS и е дело на

бележития дизайнер Франчес-

ко Лучезе. Class включва поли-

леи, аплици, плафони и лампи-

они от бяло сатенирано или

черно стъкло, обсипани с кри-

стали на Swarovski, нежно

обагрящи близките предмети

в цветовете си под въздей-

ствието на незабележимо ха-

логенно осветление. Светли-

Микровълнова на Haier с функция за готвене на пара

но и подсушават вътрешнос-

тта, елиминирайки остатъч-

ните миризми. Освен мик-

ровълните, печката комбини-

ра и печене за постигане на

апетитна коричка. Традицион-

ният кварцов е сменен с друг

вид лъчист нагревател, из-

пълнен с инертни газове. Той

светва за секунди и темпера-

турата на нагревателя дос-

тига 1100°C, за повече бързо-

действие и равномерност на

процеса на изпичане.

Сред основните функционални

достойнства, обаче, е готве-

нето на пара. Технологичното

решение на Haier е повече от

интересно – кутията за гот-

вене на пара е с дъно, почти

колкото това на фурната, и е

покрита с метален капак, бло-

киращ навлизането на мик-

ровълни във вътрешността й.

Ако подозирате пироефект от

срещата на метала и мик-

ровълните, сте прави. Но ре-

шението на производителя га-

> íîâèíè > ñúáèòèÿ

ната, обаче, сякаш извира от

самите кристали, ефектът

от което е наистина порази-

телен. „В магазина целим да

достигнем до луксозния кли-

ент, търсещ деликатен и уни-

кален дизайн“, обобщават от

ТМТ Елком.

Нова микровълнова фурна с

функции за така здравословно-

то готвене на пара бе пред-

ставена във веригата Техно-

полис. Освен традиционната

функционалност, предложение-

то с марка Haier предлага ня-

колко нови и технологично

интересни иновации, радващи

душата на прагматичните

домакини. Първото от тях е,

че излъчваните от магнетро-

на микровълни се развъртат

от антена на дъното на мик-

ровълновата фурна. Специфич-

ната структура на антената

обуславя динамичния режим на

работа на микровълните и

липсата на въртяща се по-

ставка. Резултатът е бързо

готвене и повече простран-

ство в камерата на фурната.

Вентилационната система

също е сред предимствата на

новия модел на Haier. С нея

въздушните потоци не само

спомагат процеса на готвене,
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рантира липсата на искри как-

то на капака, така и на дупче-

стата решетка, върху която

се готвят на пара продукти-

те. Микровълните нагряват

водата в дъното на кутията,

без да имат достъп до продук-

тите. Водата се изпарява и

минава през дупчиците на ре-

шетката, готвейки храната.

След като достигне доста по-

хладния капак и стени, тя кон-

дензира и се стича в дъното,

за да се изпари отново.
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Конкурс с мото Разцъкай света отличи БГ сайтове 2006

Нов ABB ключ за повече удобство
в мрака

Нови, два пъти по-леки газови
бутилки въвежда Топливо

Топливо, един от водещите

у нас доставчици на пропан-

бутан в бутилки, представи

за първи път на българския

пазар новата високотехно-

логична „Лека“ газова бутил-

ка.  С тегло едва 7,5 кг. (два

пъти по-лека от досегашни-

те метални бутилки), нова-

та композитната бутилка е

изградена от три основни

компонента: вътрешен ме-

тален съд, скелет от фиб-

ростъкло в термопластична

матрица и външна кутия от

пластмаса. Вместимостта

й на пропан-бутан е същата

като на старите метални

бутилки – 10 кг., като са

запазени и размерите и

присъединителните елемен-

ти, благодарение на което

може да бъде ползвана на

същите места. Безопаснос-

тта се гарантира от два

клапана - против свръхналя-

гане и свръхтемпература.

Композитната бутилка е с

по-добри якостни качества и

издържа на по-високо наляга-

не на разрушаване в сравне-

ние с металната.Още едно

предимство за потребители-

те - цената на газта в но-

вата композитна бутилка е

по-ниска от цената на газ-

та в металната.

Освен технологични, инова-

циите са и по отношение на

дизайна – бутилката „Лека“

е доста по-елегантна, с ер-

гономична форма и удобни за

носене ръкохватки. Иначе

щеше ли изящната дама -

рекламно лице на Топливо,

така леко и естествено да

нарами новата композитна

бутилка газ?

Пазарният дебют на нов про-

дукт на ABB Busch-Jaeger

Elektro сам по себе си е съби-

тие. Но новите ключове

Busch Comfort биха предизви-

кали и чисто прагматично за-

доволство у потребителите,

заради новия набор възможно-

сти по отношение на комфор-

та и удобствата, както и

ефективността и икономич-

ността на осветлението.

Звучи помпозно, но, благода-

рение на четирите си режи-

ма на работа, Busch Comfort

наистина се представя доб-

ре. Става дума за следните

опции: автоматично включва-

не и изключване (след зада-

дено времезакъснение или при

напускане на помещението);

полуавтоматичен с автома-

тично включване при влизане

в помещението и ръчно из-

ключване, като е предвидена

защита от лъжливо сработ-

ване от домашни любимци.

Другите два режима на рабо-

та предлагат ръчно включва-

не и автоматично изключва-

не след предварително зада-

ден период от време или при

напускане на помещението; и

откровено ръчен - с ръчно

включване и ръчно изключва-

не, както при обикновените

ключове.

Всички тези възможности

Busch Comfort дължи на вгра-

дения инфрачервен детектор

за движение с плоска леща,

позволяващ сензорът да се

монтира в капачката на клю-

ча, без традиционно присъст-

ващата във всеки датчик за

движение изпъкнала леща.

Освен това, на лицевата

част на ключа под лещата е

разположен светодиод, който

се включва в полуавтомати-

чен и ръчен режим на рабо-

та, позволявайки ключът лес-

но да бъде намерен в мрака.

Което, разбира се, прави

Busch Comfort мечтата на

всеки уважаващ себе си

тъмен коридор.

На 17 ноември в Младежки театър Николай Бинев се състоя

официалната церемония по награждаване на най-добрите

български сайтове, участвали в конкурса „БГ Сайт 2006“, с

водещи Део и Диана. Популярният конкурс, иницииран от ABC

Design & Communication и понастоящем организиран от Българ-

ска Уеб Асоциация, тази година беше разделен на осемнаде-

сет категории. За гласовете на 14-членното жури, съставено

от експерти и водещи специалисти в уеб областта, се бориха

професионални или любителски сайтове на български език. Сред

отличените бяха www.bella.bg в категория търговия, производ-

ство и индустрия, www.digicam-bg.com в категория електрон-

на търговия, www.bsspromotion.com в категория услуги,

www.topsport.bg в категория спорт. Наградата на уеб публика-

та тази година грабнаха сайтовете на Mr. Bricolage и Евро-

футбол, с вота на рекорден брой гласували - 22 666. Осмото

издание на конкурса „БГ Сайт 2006“ бе спонсорирано от

М-Тел, Идеал Стандарт – Видима, Plesio Computers и Logitech.





Вие сте човек със забързано ежедневие и динамична

професия. Времето никога не ви стига, а за капак на

всичко се налага рано сутрин или късно вечер и да глади-

те. Докато вършите тази необходима, но толкова небла-

годарна и досадна дейност, често си мечтаете всички-

те ви дрехи да са от немачкаема материя или някой друг

да поеме неприятната задача. Изглежда най-добрият

вариант е да заложите на технологиите, които да ви

избавят от робията. Ако горните редове са писани сякаш

специално за вас, усмихнете се широко, защото про-

блемът ви вече има решение и то технологично.

Нарича се Iron Aid на Electrolux - сушилня от последно

поколение. За появата й на българския пазар съобщиха LP,

търговско представителство на Electrolux за страната,

и рекламна агенция New Moment PR в рамките на прескон-

ференция, организирана в средата на ноември. Предста-

вянето се проведе в магазина Технополис на компанията

Видеолукс в столичния квартал Младост. Именно в

търговската верига на Видеолукс в страната почитате-

лите на живота без ютия могат да намерят специална-

та сушилня.

Сушилнята Iron Aid е кондензационен тип. Тя изсмуква

влагата от дрехите и под формата на кондензирала вода

я съхранява в специален резервоар. Дотук нищо ново, биха

казали познавачите. Новото е в специалната програма,

която изглажда образувалите се гънки по дрехите при

прането и последвалото го изсушаване. Как? Част от

събралата се в резервоара вода се изпарява и под фор-

мата на гореща пара се впръсква върху вече изсушените

дрехи. Докато това става, барабанът на сушилнята се

върти, ли върти и то не как да е, а с най-подходящите за

целта обороти и посока – за да можем да облечем без

срам дрехите си директно извадени от сушилнята.

Но това далеч не е всичко, защото с Iron Aid можем и

само да освежим и изгладим вече обличани, но все още

чисти дрехи. За нищо и никакво време - около двадесетина

минути. Сушилнята Iron Aid суши и глади не само памуч-

ните ви дрехи, но и фини материи като коприна и вълна.

Без да е необходимо да я подпомагате в тази й работа с

препарати и химикали.

Станалият толкова моден напоследък енергиен клас на

сушилнята е С, а цената, на която бихте могли да обзаве-

дете дома си с техническото изкушение, наречено Iron Aid,

е 1999 лева. Ако вече сте убедени в идеята да се избави-

те от ютията, има още една добра новина - от Видеолукс

обещават да помислят върху цената - скоро!

Сушилнята,
която глади
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Следвайки стриктно указанията на домакина ни - Алек-

сандър Балкански, директор на цирк Монте Карло, оста-

вяме светлините на София зад гърба си, отклоняваме се

от главния път и след няколко криволичещи завоя търсим

в сумрака червения балон на цирковата база. Съзрели

съоръжението, въздъхваме облекчено и с любопитство се

отправяме към непознатия за нас свят на цирковото

изкуство. Нужни са ни само няколко минути, за да разбе-

рем, че действията на всеки от сновящите между отдел-

ните халета на цирковата база хора в работни комбине-

зони са подчинени на перфектна обща организация. Имай-

ки едно наум за вероятността да се засечем с някой

тигър, камила или най-малкото разгневено куче, ограни-

чаваме периметъра на импровизираната си разходка, изу-

чавайки цирковата база в очакване на г-н Балкански.

С увереността на врял и кипял в какво ли не през жи-

тейския си път човек и младежки пламък в очите Алек-

сандър Балкански ни подава ръка за здраво ръкостискане

и веднага ни повежда към кабинета си на колела. Там, в

атмосфера, създавана от тежки резбовани мебели, много-

бройни циркови атрибути и снимки, запечатали свидни

професионални и лични спомени за рода Балкански, дома-

кинът ни с искрен ентусиазъм ни въвежда в истинския, по

думите му, цирк. „Боря се с обидни квалификации като

циркаджия или циркаджилък. Истинският цирк е изкуство

на смелостта, грандиозен шоу-спектакъл с висока художе-

ствена стойност“, категоричен е Александър Балкански.

Мечтата на директора на цирк Монте Карло е в България

да се поставят циркови спектакли, които като зрелищ-

ност, режисура и сложност не отстъпват на постанов-

ките в Париж, Барселона и Мадрид.

И в света на илюзията и смелостта има място за

високотехнологични решения, се убеждаваме, разглеждай-

ки техниката в кабинета на г-н Балкански. Разнообрази-

ето в марките на техническото оборудване свидетел-

ства за специално отношение към техниката и пътеше-

ственическия дух и начин на живот на домакина ни. Сис-

темата за домашно кино с LCD телевизор - Arcelic, е сред

оръдията на труда на директора на цирк Монте Карло.

По думите му, разположили се удобно на кожените кана-

пета в кабинета, членовете на семейния съвет гледат

и обсъждат разгорещено различни циркови номера в оп-
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АЛЕКСАНДЪР БАЛКАНСКИ
е не просто директор на цирк Монте Карло, а човекът,

който заедно с трупата си се бори да възроди "срина-

тото с фадрома", по думите му, цирково изкуство у нас

през последните години. Професионалната мечта на г-

н Балкански е циркът да възвърне блясъка и качеството

на спектаклите си и отново да завладее сърцата на

много почитатели. Александър Балкански не е загубил

надеждата си един ден България отново да има стаци-

онарен цирк, както и вярата си в българската циркова

школа. През следващата - 2007 г., г-н Балкански планира

да открие сезона с грандиозен галаспектакъл в края на

март по повод навършването на 110 години от създава-

нето на първия цирк в България. Ще го очакваме с нова

програма, в която акробатичните номера на трупата

Балкански ще се допълват от граничещи с невъзможно-

то азиатски циркови номера, танцуващи китайски лъво-

ве, дресура на крокодили, индийски факири и много други.

Рубриката води: Амелия Стоименова

ределянето на програмата на цирка за всеки сезон. През

часовете, които прекарва в кабинета си, домакинът ни

слуша музика на уредба, също с марка Arcelic. Освен

превърнали се в класика парчета на Бийтълс или Ролин-

гстоунс, помещението се оглася от изпълнения и на род-

ни звезди, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова

или Маргарита Хранова.

Следващата спирка от пътешествието ни из цирко-

вата база е в личната каравана на Александър Балканс-

ки, която по време на многомесечните престои на цирка

в различни държави по света той споделя със съпругата

си - Мария Балканска, звезда на цирковото изкуство от

недалечното ни минало. Под зоркия поглед на няколко

расови кучета се изкачваме по стълбите и попадаме в

уютен дом на колела, който като техническо оборудва-

не не се различава от модерен, съвременен апартамент

или къща. „Въпреки че освен каравани цирковите артис-

ти си имат апартаменти, вили и къщи, истинският дом

за всеки от тях си остава циркът“, уверява ни г-н Бал-

кански, разказвайки ни за дългата история на рода Бал-

кански. „Семейството ми е с италиански корени. Свързани

сме с цирка от повече от столетие. Родът ми е прите-

жавал два цирка в Русия, където прадедите ми са разви-

вали това изкуство в продължение на години. После дош-

ла революцията и предците ми изгубили всичко. Нова

родина им станала България, където се заели с нелеката

задача да изградят живота си отново - естествено,

занимавайки се с цирково изкуство“, продължава г-н Бал-

кански. „Закърмен съм с любов към цирковото изкуство от

майка си, проходил съм на манежа, ожених се на арената,

синовете ми и дори внуците ми се занимават с цирково

изкуство“, допълва той.

За да имат всички удобства в месеците, през които

караваната им е дом, домакините ни са я оборудвали с LCD

телевизор Philips, DVD рекордер LG, видеорекордер

Panasonic и сателитна чиния. В кухнята, която е изцяло във

владение на съпругата Мария, не липсва нищо, което би

могла да иска всяка домакиня - готварска печка и мик-

ровълнова фурна Magic Chef, комбиниран хладилник-фризер

Gorenje, кафемашина Magic Chef. За комфортната темпе-

ратура в дома на колела се грижи климатик Tornado.
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Госпожо Николова, в толкова технологичните време-

на, в които живеем, променила ли се е съществено

ролята на осветлението в дома на всеки от нас?

Ролята на осветлението в дома на хората от дваде-

сет и първи век е много по-различна от тази, която са

му възлагали нашите предци. Изкуственото осветление

вече далеч не е просто начин да осветим тъмните часо-

ве от денонощието, а възможност да потърсим и наме-

рим хармония. Доказано е, че осветлението влияе върху

работоспособността и емоционалното ни състояние.

Именно затова философията на съвременното осветле-

ние включва формирането на светлинно възприятие,

съответстващо максимално на моментното ни емоцио-

нално състояние. Чрез игра със силата на светлината и

различните цветове се създава атмосферата, която

търсим, за да можем да се насладим максимално на часо-

вете, които прекарваме със семейството си у дома или

просто да релаксираме в очакване на следващия трудов

ден.

Готов ли е потребителят да се обърне към професи-

оналисти в областта - архитекти, дизайнери и проек-

танти, за да им повери осветяването на дома си?

Все по-голям брой от успелите професионално хора,

които разполагат с необходимите финансови възможно-

сти, осъзнават сложността на въпроса с домашното

осветление. За да се проектира и изпълни една съвремен-

на осветителна система, са необходими задълбочени

Осветлението –
хармония и цветни картини

арх. ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА

пред списание Технологичен дом

професионални познания в динамично развиваща се област

като осветлението. И тук, както в областта на облек-

лото, например, има модни течения. Навлизат нови, мо-

дерни светлинни източници. Автоматиката вече е задъл-

жителен елемент от осветлението у дома и именно бла-

годарение на нея на практика се създава различна

атмосфера, която хармонира с емоциите ни. Затова все

повече хора се доверяват на професионалисти, които да

превърнат желаната от тях светлинна атмосфера в

реалност.

Ерата на лампата с нажежаема жичка е към края си?

Кой ще бъде наследникът й в домовете ни?

По-редица причини, сред които нисък светлинен добив,

т.е. лампата не излъчва достатъчно светлина, кратък

живот и висока енергоемкост - харчи много ток, лампа-

та с нажежаема жичка вече не се вписва в съвременни-

те концепции за осветление у дома. Трудно е да се опре-

дели един-единствен източник, който да наследи огром-

ната пазарна територия, владяна толкова години от

лампата с нажежаема жичка.

Все пак, според голяма част от специалистите, бъде-

щето е в светодиодите. Те имат дълъг живот, харчат

малко енергия и предлагат огромно разнообразие от цве-

тове. Например, палитрата от цветове при т.нар. RGB

диоди включва 16 милиона цвята. В опитните ръце на ар-

хитектите и светлотехниците светодиодите представ-

ляват много мощен инструмент, който позволява реали-
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зацията на трудно за дефиниране многообразие от

възможности. Именно благодарение на това, специалис-

тите могат да „изрисуват“ всеки дом с уникално освет-

ление.

Какви „магии“ има в арсенала на съвременните архи-

текти и светлотехници?

Днес, благодарение на съвременните светлинни из-

точници, осветителни тела и средства за управление

на осветителните системи, не е проблем да бъдат ре-

ализирани светлинни ефекти, които биха били немисли-

ми преди десетилетия. Представете си, че влизате в об-

ширна дневна, вдигате очи нагоре и виждате над вас не-

бето. Само че това не е истинското небе, а зрителна

илюзия, умело реализирана, благодарение на т.нар. свет-

лопропускливи опънати тавани. Те представляват плат-

на от пластмаса, които се осветяват отгоре, в резул-

тат на което се получава светлинен прозорец на та-

вана.

В изграждането на концепцията за осветление на дома

специалистите използват все по-често и т.нар. оптич-

ни влакна. Ролята им е не по-малко магична от тази на

светлопропускливите тавани. Чрез оптични влакна бих-

те могли да разполагате с истинско звездно небе в днев-

ната си, да се радвате на завеса от приглушена мека

светлина, в края на която блещукат светлинки, или да

потопите в любимата си кристална ваза фантастичен

букет от феерични светлини.

Явно, няма граници в технологичните възможности на

съвременното осветление…

Възможностите на съвременното осветление се ог-

раничават най-вече от това докъде се простира въоб-

ражението и фантазията на архитекта. Според най-мо-

дерните концепции в дизайна на интериорните про-

странства, картините в дома са светлинни. В модер-

ните домове дебелите персийски или чипровски килими

са заменени със светлинни. Все по-често, статичните

светлинни картини се заместват с динамични. Предста-

вете си, че в дневната ви има светлинно езерце, в ко-

ето плуват златни рибки. И когато, волно или неволно,

вие или член от семейството стъпи върху езерцето,

рибките веднага отплуват в противоположната посо-

ка.

Има ли място за романтиката на старите модели

осветители в съвременния дом?

Разбира се! Днес е много модерна и класиката в ди-

зайна на осветителните тела. Хит на пазара са съвре-

менни като характеристики осветителни тела, с ди-

зайн в духа на 50-те, 60-те или 70-те години на мина-

лия век. Обемните полилеи, изградени от много малки

като размер части са особено актуални за трапезари-

ята или дневната, например. Духът на миналия век

живее и в кристалните полилеи и хартиените абажу-

ри, които също са неразделна част от интериора на

съвременния дом.
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С мириса на сняг, който нахлува в стаята, когато отворим прозорците,

в главите ни обикновено се настанява мисълта можем ли да се топлим

хем ефективно, хем икономично. Ако живеем в газифициран квартал, ве-

роятността да изберем топлината и уюта, създавани от газовото ото-

пление, е много голяма. Особено, ако съседите ни се радват на неумор-

ната работа на газовите си котелни инсталации. Веднъж взели оконча-

телното решение да се наслаждаваме на топлината на синьото гориво,

когато по прозорците ни блъска северният вятър, сме изправени пред

нелеката задача да изберем най-подходящия за дома си котел. Хвърляйки

се самоотвержено в морето от предлагани модели, сравнявайки характе-

ристики, производители, гаранции и цени, преодоляваме успешно препят-

ствието да се спрем на точната марка на котела. И тогава върху гла-

вата ни се стоварва още по-тежка задача - да подберем мощността му.

Не унивайте! А проучете внимателно поредното препятствие към топ-

линния комфорт на дома ви с Амелия Стоименова и Венета Станкова

НУЖЕН Е СПЕЦИАЛИСТ!
Едва ли има човек, който трябва да бъде убеждаван

продължително в очевидния за специалистите факт кол-

ко важно е да се избере оптималната за вашите нужди

мощност на котела. Ако все пак се съмнявате в горната

теза, ще ви кажем, че в случай на преоразмеряване на

инсталацията, т.е. избрали сте котел с по-голяма от

необходимата мощност, ще се радвате на топло, но ще

сте вложили излишни за потребностите от топлина на

дома ви финикийски знаци. А ако мощността на газовия

Газовият котел
по мускули
Оптималната мощност
на най-подходящия за нас газов котел
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ви котел е по-ниска от необходима-

та, резултатът е още по-неблагоп-

риятен. Тогава, образно казано, ко-

телът ще издиша в опитите си да ви

осигури топло, а вие и близките ви

ще седите увити във всички налични

одеала и мечтаният топлинен ком-

форт ще остане пак в бъдещето.

Затова, ще подчертаем дебело, най-

добрият вариант за вас е да се дове-

рите на специалист. На вас се пада

голямата отговорност да изберете

специалиста, а на него да подбере

мощността на котела. С риск да ви

досадим, бихме искали да не забравя-

те съвета ни, защото при определя-

нето на оптималната мощност на

котела трябва да се вземат предвид

цял куп параметри. Какви ли? Ами

отопляемата площ, изолацията на

стените и пода на дома ви, на покри-

ва, сумата, която сте готови да ин-

вестирате в инсталацията. И далеч

не само те. Важно е, например, да се

отчете къде точно е домът ви - все

пак не е все едно дали се намира на

северен или южен склон. Вие, разби-

ра се, бихте могли да пресметнете

приблизително необходимата ви мощ-

ност, но ако специалистът, на който

сте се доверили, определи друга, на-

шият съвет е да го послушате. Така

ще избегнете риска да дадете мно-

го парички и пак да стоите на сту-

дено.

МОЩНОСТТА В МЕТРИ
Специалистите казват, че опти-

мална е онази мощност на котела,

при която с минимален разход на

електроенергия и гориво се отопля-

ва ефективно определена площ. Или,

казано с други думи, при която с най-

малко средства се топлим много доб-

ре. Счита се, че за да се отопли доб-

ре едно помещение с височина до 3 м.,

за всеки 10 квадратни метра са не-
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обходими по 1 kW мощност на котела. Не приемайте по-

соченото съотношение като чиста монета, обаче, защо-

то, за да излезе вярна сметката, трябва да се вземат

предвид и редица други фактори. Например, ако в дома си

имате огромна зимна градина, с която много се гордее-

те, или говорим за отопление на вила, която се намира

на много красив, но здраво обдухван склон на Рила, или пък

къщата ви не е добре изолирана, то съотношението 10

кв. метра, равно на 1 kW вече не е вярно. Решението е

просто. В подобни случаи, за да отоплите 10 квадрата,

се нуждаете от повече от 1 kW мощност. А като се има

предвид, че освен топлото, с котела ще си произвежда-

те и горещата вода, необходимата ви мощност се уве-

личава още. С колко? Ето, тук е мястото да се намесят

специалистите, да се поразровят в дебелите си инженер-

ни книги, да използват знанията и опита си и да заковат

пръста си в точния модел на вашия котел. Принципно,

вследствие на целия списък разлики от идеалния случай,

мощността може да нарастне с около 20 до 50 %.

НЯКОИ ТАЙНИ ЗА МОЩНОСТТА…
След като се определи необходимата мощност на ко-

тела, вече става възможно да се прецени и необходима-

та за монтажа му площ. И това също е важно, защото

ако смятате да монтирате котела в някое кюше, освен

закачалката, е твърде възможно да се наложи да пожер-

твате любимото място и на друг домашен предмет.

Необходимо е също да имате предвид, че мощността

на котела, която производителите посочват в техничес-

Предпочитаме газовите котли, за-

щото са високо ефективни. Но не

само, защото наред с това те се

отличават с лесна експлоатация и

възможност да отопляваме с тях го-

леми площи. Е, няма идеални неща,

така че наред с предимствата, га-

зовите котли си имат и недостатъ-

ци. Сред основните им недостатъ-

ци е влиянието, което оказва върху

работата им промяната в налягане-

то на газа в снабдителния газопро-

вод. Резултатът е усилване или от-

слабване на пламъка от горелката.

А това влияе неблагоприятно върху

здравето на котела -  прекалено

слабият пламък обгаря самата го-

релка, докато прекалено големият

пламък води до прегряването на ко-

тела, а в резултат на това до по-

вреждането му. За да се възползва-

ме от добрите страни на газовите

котли, са ни необходим газоход и

добра вентилация в помещението, в

което те са монтирани. Трябва да

се съобразим и с дистанцията от

стените на помещението, която се

изисква. Изобщо по отношение на га-

зовите котли са в сила цял куп рег-

ламентирани изисквания, включител-

но монтирането на специални сред-

ства, които следят неотлъчно дали

в помещението, в което е котелът,

няма природен газ.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ГАЗОВИТЕ КОТЛИ
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ките проспекти, се отнася за налягане на горивото, съот-

ветстващо на номиналното, с което би следвало да се

доставя природният газ. Практиката, обаче, често сочи

друго. Налягането на горивото в газопровода не винаги

е номиналното, а това означава, че постиганата от

котела мощност би могла да бъде по-малка от номинал-

ната и то значително.

АМИ ТОПЛАТА ВОДА!
Освен отопляваната площ, при избора на мощността

на газовия котел следва да се отчете и още нещо - при

това, доста важно. Става дума за мощността, която ви

е необходима да си произвеждате топлата вода. Все пак,

щом ще инвестирате в изграждането на инсталация,

работеща на природен газ, би следвало да я използвате

рационално, т.е. освен да се отоплявате с нея би тряб-

вало да си осигурявате и топлата вода. И как иначе,

представете си ситуация, при която въпреки минусови-

те температури навън, в дома ви е топло и уютно. Но,

когато завъртите кранчето на чешмата потича ледена

вода и за да си хвърлите един душ трябва да подгрявате

вода във всички налични тенджери в дома. Звучи гадно,

нали!

Но да се върнем към котела и калкулациите, които

трябва да се направят, за да се определи колко мощност

ни е нужна за битовото горещо водоснабдяване, както го

наричат специалистите. От един кран се консумира сред-

но около 400 л./час. В техническата спецификация на

котлите, производителността им по отношение произ-

водството на топла вода се изчислява най-вече в литри

за минута. Следователно, ако във вашият дом има само

една точка на битово горещо водоснабдяване или казано

човешки - чешма, то производителността, която тряб-

ва да осигури котелът, е равна на 400 делено на 60 или

6.6 литра за минута. Напълно логично, ако в дома ви има

две точки на горещо водоснабдяване, например чешма и

душ, то горните доста елементарни сметки следва да се

повторят. И необходимата производителност на коте-

ла вече е 13.2 литра за минута. Бихте могли да направи-

те изчисленията и за три и четири и повече точки, за да

установите нуждите си.
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ДРУГАТА СТРАНА НА ИЗЧИСЛЕНИЯТА
Ако вече сте спрели да смятате, ще ви кажем, че в

действителност нещата са по-сложни, отколкото из-

глеждат. Защо ли? Ами, в горните изчисления пропуснах-

ме нещо много важно, а именно температурата на вода-

та. Все пак, не е все едно да се отпуснете във ваната

си в примамливо размекваща или в полустудена вода.

Именно поради тази причина, когато се определя мощно-

стта на котела ви, е важно да се вземе под внимание

диапазонът, в който се изменя температурата на топ-

лата вода – обикновено между 30 и 50 градуса Целзий. Го-

ворим за диапазон, защото когато си мием ръцете или

вземаме душ, комфортната температура е въпрос на

лично усещане. Все пак, с известно приближение бихме

могли да приемем, че комфортната температура е мал-

ко под 40 градуса.

Та, именно защото температурата на водата е важен

фактор, специалистите въвеждат характеристиката

разход на топла вода при температурна разлика от 25,

30 или 35. Какво представлява тази температурна раз-

лика? Много елементарно. Тази характеристика

всъщност е разликата между температурата на студе-

ната вода, която влиза в котела, и температурата на

горещата вода, която излиза от него. Ако например тем-

пературата на входящата в котела вода е 8 градуса по

Целзий, то за постигането на комфортната температу-

ра, котелът трябва да я подгрее с 40 минус 8, което е

равно на 32 градуса. Следователно, когато се определя

колко мощност трябва на газовия ни котел, за да произ-

вежда и топлата ни вода, специалистите се занимават

с разхода на топла вода при пресметнатата темпера-

турна разлика.

ТЕМПЕРАТУРНО БЛАЖЕНСТВО
Дойде време да си отдъхнете, защото след като взе-

мат под внимание всички неща, с които ви занимавахме

дотук, плюс още куп други, топлотехниците вече могат

да отворят каталога и уверено да ви посочат вашия мо-

дел. Дори и да ви се струва, че толкова мощен котел

съвсем не ви е нужен за вашия скромен като размери дом

с пестеливи обитатели, не забравяйте, че газовият котел

не се купува всеки ден. А след това е добре да следват

дълги години на щастливо температурно блаженство. Не

си мислете, обаче, че за да се снабдите с най-добрия за

вас котел, е необходимо да се занимавате само с мощно-

стта му. Образно казано, на масата за обсъждане следва

да се поставят видът на котела, коефициентът му на по-

лезно действие и т.н. Но за това, някой друг път…
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Въздух
в радиатора?
Въздушните възглавници - на пух и прах

Кой от нас не е мечтал безкрайната работна седмица да свърши и през

уикенда да се отдадем на разходка на чист планински въздух, след което

да отпуснем морно тяло на дивана пред телевизора у дома. Примамливо,

нали? Да, чистият въздух, изпълващ гърдите и цялото ни същество с

жизнена сила, е толкова важен и необходим за здравето и тонуса. Точно

толкова, колкото ненужен и вреден е той за пълноценното функциони-

ране на водните отоплителни инсталации. Знаете, при тях топлото

достига до отоплителните тела в дома ни, носено от гореща вода. И

съдържанието на въздух в горещата вода е меко казано излишно. За

опасностите, с които е свързано съдържанието на въздух във водните

отоплителни инсталации, и решенията на досадния проблем разказват

Алиса Димитрова и Милена Шиякова

НАХЛУВАНЕТО НА СТУДА
Какво ще стане, ако в отоплителната ни система

попадне въздух? Всеки топлотехник е категоричен в

отговора - това ще доведе до образуването на т.нар.

въздушни възглавници. За разлика от възглавниците, на

които отпускаме глава и сладко заспиваме, тези в ото-

плителната система водят до сериозни проблеми. Голя-

ма част от хората, имали нещастието да се сблъскат с

въздушни възглавници в радиаторите си, знаят, че това

означава по-голям или по-малък участък от отоплителна-

та система да си остане студена. Досещате се за

продължението – по-малко топло вкъщи, по-малко ком-

форт, а от друга страна, поради недоброто функциони-

ране на системата - по-голяма сметка за топлото в края

на месеца.

СТРАННИ ШУМОВЕ ВКЪЩИ
Вероятно свързвате някои природни звуци, свързани с

вода – ромолящо поточе, течаща река, морски вълни и т.н.,

с усещане за релакс и успокоение. Но ако сте подложени

на постоянен шум от бурно течащи по тръбите води

вкъщи, не само няма да му се радвате, а със сигурност ще

се сдобиете и с досадно главоболие. Ако вече се питате

какво би предизвикало такъв шум в дома ви, след като

всичките ви съседи вече приключиха с ремонтите, си спом-

нете „песента“ на радиаторите и тръбите у вас. Причи-

на за досадния шум е именно въздухът, в случай че отопли-

телната ви система е нападната от въздушни възглавни-

ци. Та, това е вторият проблем, който се наблюдава във

водните отоплителни системи с въздух. Ако досега не сте

били слушатели на това явление, може цялото това опи-
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сание да ви се струва съвсем безобидно, но на практика

не е така. В зависимост от параметрите на въздушната

възглавница, разхождаща се из тръбите на инсталацията,

шумът може да добие и нетърпими измерения и рано или

късно да ви скъса нервите.

НЕЖЕЛАНАТА ГОСТЕНКА - КОРОЗИЯТА
Третият проблем, който въздушните възглавници

мъкнат след себе си, е корозията. Веднъж появили се в

отоплителната ви система, те направо постилат чер-

вения килим пред корозията - друга нежелана гостенка.

И отоплителната ви система вече е в опасност. Още

повече, че разтвореният в топлоносителя въздух е мно-

го по-опасен за стоманените тръби от атмосферния.

Причината е, че разтвореният въздух съдържа около 33%

кислород, докато атмосферният има едва 21 обемни про-

цента. Досещате се, това ще предизвика течове и смя-

на на тръбите по-рано от нормалното. Ако и отоплител-

ните ви тела са заплашени от корозия, тогава нещата

са сериозни. Защото всичко това резултира в пари, не-

рви и време.

ПЪТИЩАТА НА ВЪЗДУХА В ОТОПЛЕНИЕТО
Едно е сигурно – за да навредят на работата и здра-

вето на водната ни отоплителна инсталация, въздушни-

те възглавници трябва да се образуват, т.е. въздухът

следва да намери свободен път, по който да достигне

системата. Питате се как става това, като вашата

водна отоплителна система не контактува свободно с

въздуха. Специалистите, които се занимават с тези

неща, веднага биха ви изброили три пътища, които мо-

гат да доведат въздуха в отоплението.

Първият е добре познат на хората, вече сблъсквали се

с явлението въздушни възглавници. При напълването на

инсталацията с вода, обикновено, с нея попада и въздух.

Вторият начин да се обзаведем с въздушни възглавници

е по-различен. Необходимо е конструкцията на система-

та ни да позволява по време на работата й в топлоноси-

теля, т.е. в горещата вода, да попадне въздух. Като

хитър враг въздухът си е намерил и друг път да проник-

не в системата - с водата, с която я допълваме, в слу-

чай че тя съдържа разтворен кислород.

Независимо от конкретния начин, по който е попаднал

в системата, веднъж успял да се добере дотам, въздухът

не стои на едно място. Ако искате подробно да ви опише

поведението на въздуха, всеки уважаващ се топлотехник

ще ви зарине в сложни инженерни понятия и физични за-

кони. Достатъчно да се объркате, е да започне с терми-

ни като сили на съпротивление, подемни архимедови сили

и скорости на витаене. Най-общо, обаче, преодолял бари-

ерите и настанил се в отоплителната система, въздухът

започва да се събира в най-високите й части. И именно

тук се крие разковничето на проблема с въздушните

възглавници. Ще попитате какво е то? Съществуват три

начина за отстраняване на въздуха, т.е. за обезвъздуша-

ване на системата.

ЦЕНТРАЛНА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ
Възможно е системата ни да се отърве от въздуха

централно. Ако се спрете на този начин за решаване на

проблема, трябва да знаете, че при него с един замах из-

гонваме въздуха от инсталацията, вместо да го отстра-

няваме от всяко отоплително тяло. Това става възмож-

но, като пътешествието на въздуха по тръбите се насоч-

ва към отворения разширителен съд или към специални
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съоръжения, наричани въздухосборници. Основната разли-

ка между отворените разширителни съдове и въздухосбор-

ниците е, че при първите въздухът се изпуска непрекъс-

нато, а при вторите въздухът се издухва от време на

време.

Друг начин да се преборим успешно с въздуха в отопли-

телната система е чрез т.нар. групово обезвъздушава-

не. При него въздухът се отстранява не от едно, а от

няколко отоплителни тела. За целта в най-високата им

точка се монтира обикновено поплавков автоматичен

обезвъздушител. Нищо сложно. Най-общо той работи по

следния начин. В конструкцията му има вентил, който

обикновено е затворен, т.е. подстъпите към системата

са блокирани. Та, този вентил е свързан и то неподвиж-

но с поплавък, т.е. с част, която си плува спокойно по

повърхността на водата. Но когато се събере много

въздух, той натиска поплавъка. Премествайки се надолу,

поплавъкът увлича със себе си и частта от вентила,

която го затваря. Досещате се за резултата - въздухът

напуска системата, а вие си отдъхвате облекчено.

ИНДИВИДУАЛНА БОРБА С НАРУШИТЕЛЯ
Третият начин за решаване на проблема с въздушните

възглавници в отоплителната система се нарича индиви-

дуално обезвъздушаване. Ако предполагате, че в този слу-

чай всяко отоплително тяло в дома ни се обезвъздушава

самостоятелно, сте напълно прави. Как става това? Ло-

гично, с индивидуален обезвъздушител. Той се монтира в

горната част на отоплителното тяло. Използват се раз-

лични обезвъздушители. Най-често се обзавеждаме с та-

кива, съдържащи пластини, които са изработени от мате-

риал, поглъщащ вода. Тези пластини са свързани със сфе-

ра, която като с тирбушон затваря плътно отвора на

обезвъздушителя. Докато той е отворен, водата дости-

га до пластините, които се напояват с вода и дебелина-

та им се увеличава. Спомнете си, като училищната гъба.

При което сферата се намесва и затваря обезвъздушите-

ля, блокирайки пътя на въздуха навън. Досещате се, че след

известно време пластините изсъхват, дебелината им се

намалява и сферата потъва. „Вратите“ на системата се

отварят, насъбралият се въздух напуска и я отървава от

всички проблеми, които води със себе си. Освен автома-

тични като описаните, можем да борим въздуха в инста-

лацията и с ръчни обезвъздушители.

Така че, ако във водната ни отоплителна инсталация ра-

боти някакъв вид обезвъздушител, спокойно ще избегнем

неприятните проблеми с въздушните възглавници - шума,

липсата на топло и големите месечни сметки. И единстве-

ните възглавници в дома ни ще останат онези, пухените,

които помагат на спокойния ни сън…
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Светлина
с магическа пръчка

Контрол на осветлението
с датчици за движение

и положение
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Ако сте от тези, на които не са чужди тайнствените нощни разходки,

например до хладилника, представете си как с маниер, присъщ на Хари

Потър или поне на Дейвид Копърфийлд, леко щраквате с пръсти и в миг

кухнята се огрява от светлина. Или пък колко зле ви се отразява „Мамо,

тате, там е тъмно!“, с което децата ви изваждат от най-сладкия сън,

на път за тоалетната нощем. Редовната порция инженерни изобретения

помага солидно за интелигентното управление на осветлението така, че

посягането с ръка към вечно зацапания ключ за осветлението отпада

автоматично. Номерът с лампата е напълно възможен и доста широко

използван, благодарение на датчиците за движение и датчиците за поло-

жение, с които осветителната система у дома следи всяко наше движе-

ние. За да разберете как става това, щракнете с пръсти и нека бъде

светлина с Амелия Стоименова и Яна Илиева

Смятани за нов, съвременен подход в контрола на домаш-

ното осветление, този тип датчици имат за основна цел

създаването на удобство, при това пестейки средства

за осветление. Първата група от тях -

ДАТЧИЦИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ
постигат амбициозната си цел, следейки стриктно вся-

ко ваше помръдване. Образно разстилат пред вас свет-

линна пътека в момента, в който ви прихванат в полез-

рението си. Толкова сигурно, колкото и присъствието на

вечно пречкащия се в краката ви, но верен домашен лю-

бимец. Практически, сензорите за движение представля-

ват инфрачервен датчик, който излъчва сноп инфрачер-

вени лъчи. Те са невидими с просто око - за да видите

тази мрежа от лъчи в действие, ще ви е нужно специал-

но оборудване. Но ако ежедневно съжителствате с по

един датчик в коридора или пред външната врата, едва

ли ще ви интересува как точно изглеждат инфрачерве-

ните лъчи. От потребителска гледна точка е важно, че

невидимата мрежа е много ефективна, защото когато

при движението си човек попадне на хода на някои от

лъчите, датчикът веднага регистрира присъствието му

и включва осветлението.

КАК ОТКРИВАТ ПРИСЪСТВИЕТО НИ?
Когато настъпите някой лъч, температурата му се

променя. Датчикът улавя тази промяна в температура-

та по направлението на някой от инфрачервените лъчи.
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Така, датчиците лесно регистрират присъствието на

топлото човешко тяло. Но имайте предвид, че със същия

успех лампата може да включва и изключва и вашата

игрива котка. Тогава сметките, които сте си правили да

пестите ток от осветление, няма да излязат никак. Но

ако все пак успеете да държите котката или кучето си

далеч от полезрението на лъчите, имате шанса да усе-

тите истинското предимство на датчика за движение.

Възможностите за икономии заемат първенството сред

причините тези датчици да са все по-широко приложими

в битовите осветителни системи. Представете си. Вие

сте пестелив, но често пъти разсеян. Излизате от ко-

ридора, но не гасите лампата, защото знаете, че верни-

ят датчик бързичко ще я „цъкне“ вместо вас. Стига

обаче да не му възлагате нереалистични задачи, над-

хвърлящи неговите характеристики.

КОЛКО ДАЛЕЧЕ ДЕЙСТВА?
Сред характеристиките на датчика с ключово значе-

ние е обсегът му на действие. Обсегът, или както още

се нарича обхватът на действие, е всъщност простран-

ството, в което датчикът е активен и е в състояние да

регистрира вашите движения. Трудно можете да разчи-

тате на датчика в хола, ако сте през две стаи в кухня-

та, нали. Ако обитавате малко жилище, може би ще се

справите добре с едва няколко датчика, разпределени на

ключови места, но ако имате палат с много дълги кори-

дори, може би е добре специалист да разчете внимател-

но необходимия ви брой датчици за движение. В зависи-

мост от функциите, които им възлагате, разбира се.

КАК РАЗБИРА КОГА Е ДЕН И НОЩ?
Добре е да имате предвид и друга важна характери-

стика на този вид датчици - прагът им на чувстви-

телност. Сами разбирате, че ако навън денят е в раз-

гара си, а вие правите съботната си гимнастика, е

добре датчикът за движение да си кротува. Въпросът

е как той разбира кога е станало време за вечеря и

трябва да „запали лампите“? Ето тук се намесва

прагът на светлочувствителност – показател, който

прави датчика за движение неактивен при силна слънче-

ва светлина през деня и обратното – реагиращ на дви-

жение вечер. Технически погледнато, прагът на чувстви-

телност е онази осветеност, след която датчикът

включва осветлението.

Освен да познават кога слънцето се скрива и по този

начин да не се трудят излишно, датчиците за движение

се отличават с т.нар. времезакъснение. Тази важна ха-

рактеристика трябва да се вземе задължително под вни-

мание, когато се избира датчик за движение. Времезакъ-

снението е периодът от време, за което, след като дат-

чикът регистрира движение, осветлението се изключ-

ва. Нали разбирате, ако половин час, след като сте пре-

минали през коридора, лампата продължава да свети,

значи датчикът не си върши добре работата. Оптимал-

ното времезакъснение също е в основата на енергопе-

стенето.

КЪДЕ СТОИ ДАТЧИКЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ?
Накратко казано – навсякъде. Местата, на които бих-

те могли да го монтирате, са доста - по стените, на

мястото на ключовете и контактите или вътре в тях, а

дори и в самите осветителни тела. Имайте предвид,

обаче, основното правило – осигурете им пряка видимост.

Ако се налага, дръпнете саксията с фикуса малко по

встрани от монтирания на стената датчик. Не забравяй-

те, че той използва инфрачервени лъчи, за които е нуж-

но пространство без обемни препятствия. Това е важ-

но, за да ви открият бързо в мига, в който се появите на

вратата по тъмно и затърсите с върха на обувката си

височината на прага. При това идеалният вариант е
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светлината елегантно да ви придружава дотогава, дока-

то преминете през съответното помещение и съответ-

но веднага да се изгаси, когато вече не ви е нужна. За-

това и подобни датчици за движение по-често ще срещ-

нете монтирани пред прага на дома или за осветяване на

коридорите. Все места, в които сте безпомощни в

тъмното, особено ако трябва да нацелите ключалката на

вратата или да изкачвате стълби.

Далеч по-точни в преценките си за местоположение-

то ви в помещението са другият вид често ползвани

датчици - така наречените

ДАТЧИЦИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕ
Наричат се още и датчици за състояние. Те

всъщност използват същия принцип, както и техните

събратя за движение. Разликата е в броя на лъчите,

излъчвани от датчика. Съществено при сензорите за

положение е, че снопът от инфрачервени лъчи е много

по-гъст. Представете си само, че за осветлението на

хола си сте се доверили само на датчици за движение.

Но, ако се загледате неподвижно през прозореца, зад-

ремете или се зачетете, след кратко време осветле-

нието ще се изгаси. Следователно, за да не е необхо-

димо постоянно да сновете насам-натам, следва да

оборудвате дома си с датчици за положение. С тях дори

и кротко да си седите на дивана, забили поглед в ин-

тересно четиво, сте застраховани от опасността

осветлението да изгасне, защото датчикът продължа-

ва да регистрира присъствието ви. Лампата си свети,

а вие ще си четете или ще се изтягате, ще гледате

телевизия, довършвате ръкоделие или каквото там

обичате да правите вечер. Ако сте внимавали във всич-

ко казано дотук, значи сте се убедили, че датчиците

за положение са оптимално решение за дневната, на-

пример. Последната брънка, която свързва датчика за

състояние с този за движение е практически идентич-

ното разнообразие от опции за монтиране. На стени-

те, тавана, малко над пода, дори в ниши или на носе-

щи колони. Важното за тях е да ви "виждат" през цяло-

то време.

КОЛКО ДА БЪДЕ СВЕТЛИНАТА?
Представете си следната картина. Стоите на пра-

га на просторната си дневна. Светлината се включва

автоматично и след няколко секунди стаята се облива

в потайна мека светлина. Точно когато се отпускате

и заспивате на дивана. Описаната възможност да кон-

тролирате не само включването, респективно изключ-

ването на осветлението, но и силата на светлината се

постига с комбинация между датчици за състояние и

елементи за т.нар. димиране на осветлението. Те позво-

ляват прецизно да се регулира силата на светлината,

за да бъде тя точно толкова, колкото ви е нужна в

момента. Димерите са устройства, чрез които може-

те да регулирате светлината чрез елементарно движе-

ние – натиск върху ключа, или от разстояние - с помощ-

та на дистанционно устройство. Държейки дистанци-

онното в ръка с едно движение от дивана настройвате

колко да бъде светло в зависимост от това дали чете-

те книга, дремете, гледате телевизия или се гощава-

те с приятели. Чудесно, нали? Малката подробност е,

че повечето екстри с лампите неизбежно усложняват

осветителната система. Противоположно на лекотата

при ползването му, изборът на димер не е особено еле-

ментарна работа. Препоръчително е да бъде направен

от специалист, който може да прецени вида и характе-

ристиките му в зависимост от това какъв светлинен

източник ще се използва и каква е неговата мощност.

Елементите за димиране на осветлението обичайно се

монтират в добре познатите ни ключове и контакти, в

осветителите или в електрическите табла.

Така с малко усилия и прецизност при избора можете

да превърнете рутината на всекидневното цъкане на

лампите в елегантна комбинация от светлина и движе-

ния. Интелигентна и мързелива работа, към която със

сигурност ще се пристрастите за нула време.

източник: ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ
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Ако случайно се заговорите с някой метролог за во-

домери, той няма да се забави да конкретизира: измер-

вателен уред за търговски измервания. И ще ви осведо-

ми подробно, че като член на голямото семейство на из-

мервателните уреди и той се подчинява на фактора

ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ
Всеки редовен платец на сметката си за вода би на-

острил уши, чувайки за грешки. Е, и тук нещата стоят

по обичайния начин – няма 100% точни уреди. Какво пред-

ставлява грешката? Логично, грешката при отчитането

на нашия водомер е разликата между количеството вода,

което реално сме потребили, и стойността, която той

е отчел. Всеки специалист би споменал и смекчаващите

вината обстоятелства -  грешката би могла да бъде в

плюс или в минус. Досещате се, че плюсът работи про-

тив вас, защото в края на месеца ще платите повече от

необходимото, тъй като водомерът е отчел повече.

Докато грешка в минус е повече повод за потребителс-

Познавате онзи неуморим работник в баните си, който усърдно отмерва

кубиците потребена вода. И как иначе, когато благодарение на него пла-

щаме на ВиК дружествата сметките за вода всеки месец. С надеждата

и увереността, че сумите, които периодично изсипваме на касите, са

точно толкова, колкото e изразходвано от нас, а не от разхитителния

съсед от горния етаж. Все пак, нека чистосърдечно да си признаем, че за

повечето от нас водомерът е непозната и скучновата джаджа с досадни

стрелки, които превръщат безкрайното си въртене в месечна сметка. За

да погледнете през прозорчето му с други очи, мислете за водомера като

за измервателен уред, който крие една малка голяма тайна: има опреде-

лена точност. За това как влияе тя върху месечните сметки можете да

научите от Амелия Стоменова и Яна Илиева

ВиК
справедливост
Точност на измерване при битовите водомери
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ка радост, но пък със сигурност ВиК дружеството няма

да е щастливо. Защото, досещате се – ние пеем под душа

повече от пет часа, а водомерът „разбира“ само за един.

Какво по-хубаво от грешките, ще кажете вие, осведомя-

вайки се с интерес допълнително и за

ВЪЗМОЖНИЯ РАЗМЕР НА ГРЕШКАТА
Той е важен и за губещите, и за печелещите от него.

Въпросът с грешката при някои средства за търговско

измерване, какъвто е водомерът, е от значение. И зато-

ва се е наложило въвеждането на норми и стандарти. Те

определят с колко най-много би могъл да ни е от полза или

да ни навреди водомерът. Тук не става дума за ориенти-

ровъчни показатели, а за точни стойности. В основата

на всичко това е терминът обхват на измерване. Той

определя докъде се простират възможностите на водо-

мера ни да измерва потребената от нас и семейството

ни вода. Най-общо измервателният обхват описва мини-

малния и максималния разход, който водомерът би могъл

да отчете - все пак става дума за дом, не за язовир. При

това с въведената от нормите големина на максимална-

та грешка.

ДОКЪДЕ Е РАЗУМНО ДА ГРЕШИ ВОДОМЕРЪТ?
До минус/плюс 5%. Но внимавайте, не е толкова просто

и еднозначно. 5-те процента са допустима грешка, когато

водомерът ни измерва малки разходи. Миене на 5 чашки за

кафе или кратък душ. Какво става обаче, когато водомерът

е натоварен да измери потреблението на вашето много-

членно семейство и дошлите на гости роднини от провин-
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цията, при положение, че имате навика да отвъртате мак-

симално всички чешми. В този случай, водомерът се зани-

мава с доста по-внушителни кубици и максималната разре-

шена грешка е плюс или минус 2%. Къде са 5, къде 2, ще

кажете вие? Верният отговор, естествено, е логичен и

простичък. Когато се отчитат малки разходи, по-голяма

грешка няма да ощети кой знае колко нито потребителя,

нито доставчика. Но при потребители с лежерно отноше-

ние към разхода на вода, 5-те % максимална грешка плюс

ще натоварят чувствително сметката му за вода, минусо-

вите показатели ще огорчат ВиК-то. И то доста.

КОНСТРУКТИВНАТА СТРАНА НА ГРЕШКАТА
Ако приемем, че потребителят повече се интересува от

процентите в посока плюс или минус, въпросът кои са из-

точниците на грешката обикновено занимава мозъците на

производителите на водомери. Това, че измервателните

уреди правят грешки и големината им, в това число и при

водомерите, е предопределено в известна степен и от

конструкцията им. Как така? Отговорът е лесен, стига да

знаете, например, как работят най-често ползваните в

бита водомери - т.нар. тахометри, които всички имаме в

дома си. Тахометрите отчитат количеството вода, което

сме потребили посредством въртенето на определен еле-

мент в конструкцията на уреда. Колкото повече обороти е

направил той, толкова повече вода сме изразходвали и съот-

ветно толкова повече ще платим. Отчитането на кубици-

те изразходвана вода обикновено става чрез специален

броячен механизъм, най-често, изграден от зъбни колелца.

Ако се чудите защо потреблението се измерва точно по

този начин, ще споменем, че съществуват не един и два

други начини за преобразуване оборотите на подвижния

елемент и изобщо за измерване на количеството потребе-

на от домакинствата вода. Описаният броячен механизъм,

обаче, е най-широко използван, защото точността му съот-

ветства на изискванията, а и е доста евтин.

От своя страна, тахометрите могат да бъдат различ-

ни видове. В зависимост от конструкцията на елемента,

който се върти, и начина, по който е монтиран спрямо

водния поток, тахометрите са

ЕДНОСТРУЙНИ И МНОГОСТРУЙНИ
Разликата между едноструйните и многоструйните

водомери е в това, че при вторите преди да достигне

въртящия се елемент, водата се разделя на няколко

струи. И какво от това? Причината да ви занимаваме с

конструкцията на водомерите е по-малката турбулент-

ност на многоструйните модели, което определя и по-

високата им точност от едноструйните. Следователно,

сред причините за това водомерите ни да не мерят

точно е несъвършенството на конструкцията им. Е, като

я имаме предвид, можем поне в значителна степен да

предвидим размера на възможната измервателна грешка.

Бихме могли да погледнем въпроса и от друг ъгъл. Ве-

роятно всички добре си спомняме т.нар. мокри водоме-

ри, с които преди време измервахме кубиците потребе-

на вода. За тези, които не са запознати с въпроса, само

ще отбележим доволно – тяхното време отмина. И това

не е случайно. Сега доста по-активно в бита се използ-

ва друг вид, а именно – сухите водомери. За разлика от

мокрите, конструкцията им е усъвършенствана така, че

броячният механизъм да не се облива от измерваната

вода. В това се крие и отговорът защо сухите водомери

превзеха пазара. Ами, те са по-точни. Защо ли? Заедно с

водата, сега на броячния механизъм му е спестено да се

занимава и с различните видове замърсявания, които

неизбежно се носят из тръбите и които затлачват в един

момент работата му. Благодарение на това, че броячът

на водомера е херметически изолиран от преминаваща-

та вода, вредните наноси не влошават здравето му. И

той се занимава единствено и само с броене.

Тъй като задачата на водомера е важна, а работата

му е много, добре е от време на време да му хвърляте едно

око, изпълнявайки, така да се каже,

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
За разлика от брояча, който си работи на сухо, въртя-

щият се елемент непрекъснато си контактува с водата.

Имайте предвид това, защото в резултат на това общу-

ване ден след ден, точността на измервателния уред,

съвсем логично, се понижава. Причините са повече от
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очевидни. С течение на времето неизбежно се трупат

замърсявания, които пречат на елемента да се върти.

Износват се валът и лагерчетата, на които е монтиран

подвижният елемент. Заради тези възможни рецидиви,

водомерите са сред измервателните уреди, които задъл-

жително подлежат на периодични проверки. Затова, ако

искате водомерът ви да мери точното потребено от вас

и семейството ви количество вода, не затръшвайте вра-

тата пред изискванията за проверка на водомера. При тези

проверки специалистите ще пипнат оттук-оттам уреда,

та той да заработи добре, или ще ви препоръчат тотал-

на подмяна.

В случай че живеете в еднофамилна къща, се разпла-

щате със ВиК-то по показанията на един водомер и гри-

жите ви са по-малко. Но обитателите на апартамент в

жилищен блок, освен със собствените си водомери, чес-

то трябва да се занимават и с техния шеф –

ОБЩИЯ ВОДОМЕР НА ВХОДА
Сложна и понякога изпъстрена с доста въпроси връзка.

Ако живеете в апартамент, сигурно поне веднъж сумата

от показанията на апартаментните водомери във вашия

вход не е била равна на това, което отчита общият, нали?

Ако тази разлика е в полза на потребителите - добре. Но

по закона на Мърфи и на комуналните услуги, обикновено е

точно обратното и сте имали да доплащате. Освен загу-

бите на вода по тръбите във входа от течове и опитите

на някой от съседите ви да кръшка от общата сметка за

вода, отношение към доплащането има и... точността на

водомерите в отделните апартаменти.

Неслучайно нарекохме уреда във входа „шеф на водо-

мерите“, защото, както знаете, за обслужващото ви ВиК

дружество важни са единствено неговите показания. И

това не е поради някаква недомислица от страна на ВиК-

то. Доказан факт е, че по-висока точност се постига,

когато общият разход на вода се отчита с едно измер-

вателно средство, отколкото с много. Били те с еднак-

ви измервателни обхвати и еднаква, напълно според изис-

кванията грешка. Нека тогава си представим нагледно

нещата и да си изясним картинката със

СМЕТКАТА ЗА ВОДА
На пръв поглед сложен, математичен въпрос. Да допус-

нем, че обитавате жилищен блок и неговият общ водомер

е отчел потребление например от 300 m3 при допустима

измервателна грешка от плюс-минус 2%. Няколко прости

сметки показват, че реалното консумирано количество

вода е някъде между 294 и 306 m3. Представете си случай,

в който входът включва внушителната цифра от 50 апар-

тамента, всеки със собствен водомер. И при това, всяко

семейство измерва източената вода с допустима грешка

от плюс-минус 2%. Приемаме, че всички водомери са изправ-

ни, със съвестни собственици и нулеви загуби по тръби-

те. Звучи идеално, но няколко прости сметки ни показват,

че това не е така. Общата грешка на всички - 50 на брой

водомери, се пресмята по елементарна за специалистите,

но сложна за редовия потребител формула. Резултатът от

сметките показва еднозначно, че сумата от показанията

на апартаментните водомери би била точно в границите

между 258 и 342 m3. Това демонстрира еднозначно защо ВиК

дружеството смята единствено за верни показанията на

общия водомер.

Все пак, така е справедливо да бъде, нали? Защото

формулите и уредите са неумолими. Остава ви само да се

замислите дали съседите не кроят пъклен план да ви пра-

тят до касата на ВиК и заради тях. Надяваме се, вече по-

запознати с практическата природа на водомера да отчи-

та с допустима грешка, едва ли ще позволите това.
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Сигурно ще ни е нужно време да свикнем с непривич-

ния за произнасяне "MP4 формат", в сравнение с благозву-

чието на "емпетройката". Но не можем да очакваме тех-

нологичната динамика да робува на лингвистични капри-

зи. Защото MP4 устройствата вече са тук и възнамеря-

ват да поостанат.

MP4 плеърите, познати още като Personal Video Players

(PVP) или Digital Media Players, могат доста повече от

своите MP3 братовчеди. Те са едновременно музикални и

видео плеъри, заместващи в голяма степен и много по-

качествено обичайния MP3 плеър или мобилния телефон в

функциите му на "нещо за слушане на музичка в автобу-

са". MP4 устройствата поддръжат цяла камара допълни-

телни функции, сред които audio book опция за прослушва-

не на текст (или четене на книги в електронен формат).

С плеъра си можете да играете видеоигри, да слушате FM

радио, да записвате звук, а напоследък – и да приемате TV

програми. Ако често предприемате дълги пътувания, с

много висене по гари или летища, една такава играчка в

джоба със сигурност ще стопи няколко досадни часа.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е MP4?
Да го наречем най-общо файлово разширение, обхваща-

що няколко субформата, дефинирани от MPEG-4 стандар-

та и поддържащи всички видове мултимедийно съдържа-

ние. За разлика от MP3, който си е самостоятелен тип

аудио формат, MP4 е конгломерат от подформати, сред

които е и MP3. Комфортът на съвместимостта с MP3

аудиото е гарантиран и можете да сте сигурни, че ва-

шият нов MP4 плеър ще просвири MP3 файловете ви пер-

фектно. Но определено, когато става дума за преносимо

устройство за медия и пълноценно забавление, MP4 плеъ-

рите са следващото голямо постижение в потребител-

ската електроника, стоящо близо до

УШИТЕ, ОЧИТЕ И МЕЧТИТЕ НА МАСОВИЯ ЮЗЪР
MP4 плеърът може лесно да бъде свързан към компютър,

а понякога и към телевизор или друго видео устройство.

Едно от големите предимства на MP4 технологията, ко-

гато става дума за комуникация, е нейната универсалност

и наличието на множество инструменти за работа в Mac,

Linux, PocketPC и, разбира се, Windows среда. Бързият USB

2.0 интерфейс пък прави от плеъра ви мини цифров склад

на всякакви файлове, които лесно можете да премятате

между компютъра, плеъра, цифровия фотоапарат или ка-

мера. MP4 плеърите имат ключови предимства, които лес-

но се използват дори и от лаици. В допълнение към каче-

ствения звук, видеофункциите повишават интереса,

възможностите, дисплея и капацитета за запис (а и це-

ната) на този тип джобни устройства от ново поколение.

Когато става въпрос за преносими мултимедийни устройства, вероятно

най-напред се сещате за мобилните телефони, които свирят MP-тройки,

правят снимки и клипчета. Те са най-популярните представители на по-

требителската електроника с хибридни функции. Следват фотоапарати-

те с аудио и видео възможности, портативните игрови конзоли, смарт-

фоните и джобните компютри. Сред кавалкадата умни устройства, ра-

ботещи на няколко фронта (да си признаем - понякога не особено каче-

ствено), все повече успехи жънат представителите на новото поколение

MP4 цифрови плеъри. По-мощни, универсални, преносими, компактни и мул-

тимедийни от всякога, твърди Яна Илиева
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КОМПАКТНОСТ И ВИЗИЯ
MP4 плеърите по правило са по-големички от своите

обикновени MP3 братовчеди. Дисплеят задължава, както

биха отбелязали някои. Все пак, ако ще гледате видео от

това устройство, екранчето трябва да е по-голямо от

това на мобилен телефон. Дисплеите на MP4 плеърите

варират в сравнително широки граници (диагонал от 1,5

до 5 инча) и тук размерът има значение. Миниатюрният

дисплей, дори с висока резолюция, може да е ОК за изоб-

разяване на информация и за управление, но е мъчителен

при гледане на видео.

За приемлива визуализация на снимки или видеоклипо-

ве ви е необходим екран с поне 2,5-инчов диагонал. Кога-

то избирате MP4 плеър, следвайте правилото, че ако

отдавате приоритет на визията, по-големият екран е за

предпочитане. Ако следите футболна или баскетболна

среща на 2,5-инчово дисплейче, играчите ще са като

мравчици, но за гледане на кратки видео филмчета или

дори едночасов TV епизод, това си е добро решение.

В никакъв случай не пропускайте да проверите разде-

лителната способност, която някои производители свен-

ливо не афишират. Помнете, че резолюция от 320х240

(същата като на стандартните QVGA Pocket PC-та) е

минималистичното изискване за що-годе

ЧИТАВО ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕО
Има и още един тънък момент - качеството на LCD

панела, което може да варира драстично от евтините

към скъпите модели. При видео възпроизвеждането от

значение е и броят кадри в секунда. Определено видео с

25 кадъра в секунда е по-добър вариант от изглеждащи-

те като накъсани 15 кадъра в секунда. Оптималният

избор при по-висок клас устройства е MPEG-4 видео с до

2.5 mbps стрийминг, 640x480 разделителна способност на

изображението и 25-30 кадъра в секунда.

ОБЕМИ И ПАК ОБЕМИ
Говорим за видео, все пак. Най-общо ще срещнете MP4

плеърите в две разновидности. Едните - разчитащи на

флаш памет, и другите - при които миниатюрният твърд

диск е в центъра на нещата. Паметта във всеки случай

трябва да е поне един гигабайт. Два са по-добър вариант,

който осигурява място за един-два филма и добър обем

музика. Хитро решение е MP4 плеърът да разполага със

слотове за карти памет (SD, MMC формати). Така обемът

на паметта, на който можете да разчитате в един или

друг момент, ще зависи само от готовността ви да хар-

чите допълнителни суми за още и още флаш карти…

В този аспект, ако сте фен на преносимото видео, по-

добре е да се снабдите с плеър с твърд диск и то за

предпочитане по-голям (от 20 GB нагоре). На щастливи-

те притежатели на устройство от по-висок клас вари-

антът с 30- гигабайтов твърд диск осигурява средно 7500

музикални парчета, 75 часа видео и 12 500 снимки. Не е

зле, нали?

Тук е може би мястото да споменем, че при избор на

MP4 плеър е добре да се поинтересувате не само за ка-

пацитета на батерията, но и дали замяната й с нова при

нужда е задача по силите ви. Хубаво е батерията да може

да се сменя не само в специализиран сервиз.
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ЕКСТРИТЕ
Споменахме ли, че MP4 плеърите могат в известен

смисъл да са заместители на радиото и телевизията?

Екстра, повдигаща осезаемо цената на съответните

модели. Част от тях разполагат с вграден FM тунер. Други

пък имат опционална функция за приемане на TV излъчва-

не, реализирана под формата на допълнителна докинг стан-

ция. Привлекателна екстра е вградената фото/видео ка-

мера. Наличието на обикновени A/V входове и изходи е

сериозен плюс. С тях може да се гледа видео на външен

екран (например на телевизора), да се слуша на уредба, да

се записва директно в плеъра и т.н. При някои от марко-

вите плеъри тези функции се реализират само чрез докинг

станция, която разбира се, се купува отделно.

Новото поколение мултимедийни плеъри са и своеоб-

разни преносими фотоалбуми за цифровите снимки в JPEG

или PNG формат, които можете лесно да прехвърлите от

компютъра или директно от цифровия фотоапарат чрез

USB кабел. Когато става дума за запис на глас, ще ви е

нужен микрофон. Повечето устройства разполагат с

вграден, но ако държите на качеството, можете да из-

ползвате и външен. В този случай проверете за наличие

на микрофонен вход. Обикновено има възможност за из-

бор на качеството на запис (то е за сметка на обема на

файла). Друга тема са дребните екстри като хронометър,

часовник с няколко часови зони, бележник-органайзер,

календар и игрички, които ще намерите в повечето мо-

дели MP4 плеъри.

Все пак по-важно е да имате

ВИДЕО ПОД РЪКА
Всъщност, кому са нужни новите мултимедийни плеъри?

След като мога да си слушам MP3-ки и от мобилния теле-

фон, да гледам видео от PDA, когато си искам, би казал

напредналият в мобилните технологии потребител. Е да,

но паметта на тези устройства може да се окаже тес-

ничка и за видео. А ако сте записвали DVD видео съдържа-

ние за PDA, вероятно знаете, че това не е най-лесното

нещо на света. MP4 плеърите решават проблема за тази

категория потребители, които се нуждаят от големи

обеми предимно за забавление. Както се досещате, те

работят с повече файлови формати, в сравнение с обичай-

ните MP3 плеъри. Става въпрос за популярния MPEG-4

формат в неговия DivX вариант и най-вече за MPEG-4 под-

формата ASF. Колкото до аудио форматите, тук влизат

също добре познатите WMA и Ogg Vorbis, за феновете на

свободния софтуер. Разбира се, и класиката в жанра – MP3.

ПОЛЕЗНИ ИЗНЕНАДИ В ПАКЕТА
Паралелно с MP4 устройството обикновено в комплек-

та ще откриете чифт слушалки, USB кабел, калъфче и CD

със софтуер. Може и да намерите зарядно устройство, но

често се налага то да се купи допълнително. Обикновено

качването на видео върху диска на тези плейъри изисква

предварителна обработка на оригиналния видеофайл –

мащабиране, промяна на честотата на кадрите и т.н.

Някои производители предлагат специализирани за съот-

ветния модел плеър програми. Можете да използвате со-

фтуер за запис за свободно ползване, като PSP Video, ви-

деоконвертора Videora iPod или продукт като Quick Time

Pro за преобразуване на повечето от популярните видео

формати. Така можете да записвате музика, да зарежда-

те видео и снимки, да синхронизирате други данни и дори

да получавате достъп до онлайн магазини за продажба на

музика и видео. И ако този тип услуги са добре развити

по отношение на музиката, може би е редно за запитаме,

ДОШЛО ЛИ Е ВРЕМЕ И ЗА ВИДЕО?
Все още акцентът е върху музикалната функционал-

ност на MP4 плеърите. Обяснението е в по-добре разви-

тия пазар на цифрова музика, в сравнение с този на ви-

део съдържание. И все пак, с какво разполагаме? Все по-

вече и повече музикални видео клипове, кратки анимации,

филмови трейлъри, TV серии, продавани на епизод и дру-

го видео съдържание се предлага с добро качество, адап-

тирано за мъничкото дисплейче на портативния плеър.

На въпроса ще бъдат ли MP4 устройствата толкова

популярни един ден, колкото MP3 плеърите, по-вероятни-

ят отговор е да. Защото ако не друго, те ще просвирят

музикалните ви файлове не по-зле от стария MP3 плеър.

Има ли причина те да не бъдат следващото „голямо съби-

тие“ в света на цифровата електроника за масовия по-

требител? Ако говорим за категории потребители като

любители на кроса в парка, маниаци на градското коло-

ездене, скиори-меломани и други, които трудно ангажи-

рат зрението си за мултимедийни забавления, въпросът

остава. За всички останали с повечко време за убиване,

MP4 видео плеърите са удобният и забавният начин да

направят това с няколко гигабайта интересни кадри и

звук с добро качество.
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БЛЯСЪКЪТ НА ДИАМАНТИТЕ И ЗЛАТОТО
Да, има и такъв телевизор! Сякаш разработен специал-

но за някоя от дневните на султана на Бруней. Изглежда,

той е най-скъпият на света, защото е обсипан с цели 160

на брой, 20-каратови диаманти. Телевизорът-бижу е с ита-

лиански дизайн, разработка на компанията Keymat Industrie.

И цената му е внушителна - 130 000 американски долара.

Какво подхожда най-добре на диамантите ли? Една

актриса беше казала, че диамантите са най-добрите при-

ятели на момичетата. Но добър приятел на диамантите

е и златото. А на него са заложили дизайнерите на LG, вла-

гайки фантазията си в 71-инчов плазмен телевизор с 24-

каратово златно покритие. Моделът е от 2005 г. и от него

са произведени само 1000 броя. Сигурно отдавна станали

притежание на хора с вкус към лукса и с дебели портфей-

ли. Ако сте от тях, но сте пропуснали златната серия, не

унивайте, а зорко следете аукционите на Christie’s.
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Негово величество телевизорът! Неразделна част от живота на съвре-

менния човек, понякога дори начин на живот. Превърнал се от ъгловат

сандък, приковавал погледа на бабите и дядовците ни преди десетилетия,

в елегантен технологичен център на всеки съвременен дом. С все по-

голям диагонал, все по-кристално ясна и пъстроцветна картина и все по-

убийствен звук. Освен бурното технологично развитие, което за нула

време оставя притежателите на миналогодишен модел с пръст в устата,

когато се заговори за TV технологии, развитието в дизайна никак не

отстъпва. В повечето от случаите новите телевизори имат изчистен,

почти минималистичен дизайн, пасващ идеално на съвременните интери-

орни тенденции. Но някъде там, между конфекцията и класиката, има и

модели с необикновен дизайн, излизащ от общоприетите представи. Спе-

циално разработени за хора с вкус към различното, тези TV приемници

радват окото и без да работят. За екстравагантните представители на

TV рода разказва Венета Станкова

С КЛАСАТА НА КРИСТАЛИТЕ SWAROVSKI
Дори и най-прагматичната дама поне веднъж в живо-

та си се е представяла с кристали на Swarovski. А какво

ще кажете, ако вместо върху вас да блестят огърлица,

обеци, гривна или брошка лъскавите кристали се кипрят

върху вашия телевизор.

Да, напълно е възможно, стига да ви сполети

късметът в дома ви да грейне плазменият телевизор на

Panasonic, върху който светят цели 3000 кристала

Swarovski. При това цената му е далеч по-скромна от ди-

амантения му събрат - едва 25 000 долара.

В пазарната битка за вниманието на богатите и из-

вестните се включва и немският производител Loewe,

който предлага телевизор с бутиков дизайн и блестящи

на рамката му кристали, отново на Swarovski. А, за да

нагнети максимално концентрацията на стил, моделът

е разработен с корпус в сребристо и черно.
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ЕЛВИС Е ЖИВ!
Тези от нас, които си спомнят с носталгия отминали-

те десетилетия или търсят романтиката на по-спокой-

ния и лежерен двадесети век, сигурно ще се заинтригу-

ват от предложението на тайванската компания

Hannspree.

Малък и компактен, телевизорът е създаден в духа

на 50-те години на миналия век. Полираната

повърхност, имитираща дърво, и заоблените форми на-

помнят за времето, в което нашите баби и дядовци на-

стръхваха от изпълненията на Битълс и Елвис, макар

и в черно-бяло.

Макар и с ретро дизайн, приликите на новите пред-

ложения на Hannspree с телевизорите от едно време

свършват дотук. Защото зад ретро кутията техноло-

гията, формираща картината и звука, не отстъпва на

телевизорите последно поколение.

КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА
Вероятно водени от тази стара колкото света мак-

сима, дизайнерите на Philips са създали телевизор огле-

дало. Специално за вас, дами и господа, често отправя-

щи поглед към отражението си… За по-суетната част

от потребителите, проектантите на Philips разработи-

ха модел телевизор, чийто екран е изработен от специ-

ално стъкло. В часовете, през които телевизорът е из-

ключен, а дори и когато работи, можете да се любувате

на образа си върху високотехнологичното огледало със

стилна рамка във вашата спалня или дневна, а защо не и

в антрето...

Подобен модел телевизор предлага и английската ком-

пания Tricustom. Отново огледало и плазма или LCD теле-

визор в едно. И какво по-хубаво от това, когато телеви-

зорът не работи, вместо черен правоъгълник, на стена-

та да виси стилно огледало.
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TV ЕМОЦИИ ВЪВ ВАНАТА
Лесно можете да си представите дългият път към

дома, след целодневно взиране в монитора в офиса. И как

през цялото време в главата ви се въртят две конкури-

ращи се идеи - веднага, щом прекрачите прага на дома,

да се бухнете в топлата вана и да се накефите на най-

великия мач на сезона. Не, не е нужно да избирате. Спе-

циално за такива ситуации британската фирма Videotree

е разработила модел, който се вгражда в самата вана.

Не му липсват технологични екстри - плазмен екран,

брилянтна картина и кристален звук. Плюс водоустойчи-

вост, така че и да го плискате с вода, няма да ви се

разсърди. При това се предлага в комплект с водоустой-

чиво дистанционно управление.

ДА ПОСЕДНЕМ ВЪРХУ ТЕЛЕВИЗОРА
Не, това не е шега, а поредният прилив на дизайнерс-

ка странност. В случая - дело на шведския дизайнер Алек-

сандър Леврик, който е създал телевизор стол. Просто

модел, в който седалката и облегалката са плоски LCD

телевизори. Ако все пак решите, че обикновените сто-

лове са по-подходящи за вашата кухня, обърнете внима-

ние на следващия модел. Той е разработка на дизайнери-

те на Philips и се монтира не къде да е, а точно над чеш-

мата в кухнята. При това е с подвижна, въртяща се

стойка. Така че, ако в момента не ви е до телевизия,

просто завъртате стойката и телевизорът се скрива.

Моделът AJL700 7-инчов LCD телевизор на Philips разпо-

лага и с вграден DVD плеър. Защото, докато зареждате

миялната или се вихрите кулинарно, няма причини да се

лишавате от възможността да гледате новините, поред-

ния епизод от нашумялото риалити или да прескачате

огради с последния екшън герой.

ГРАДИНАТА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ
Колко по-шик би изглеждала дневната ви, ако върху

стойката на телевизора разцъфне цвете. Специален

дизайн отново на тайванската компания Hannspree - за-

качлив, семпъл и елегантен, за хора, които искат да пре-

несат късче от природата в дома си. Но това далеч не е

всичко! Вместо усмихнато цвете в дневната, спалнята

или детската може да ви радва зелена или червена ябъ-

лка. При това с вратички, така че в часовете без теле-

визия телевизорът би останал скрит за очите на гости-

те ви във вътрешността на ябълката. Уникален дизайн,

пак на Hannspree. За будоара на малки и по-големи дами

пък са дизайнерските модели с формата на миди, които

крият в себе не скъпоценна перла, а малък LCD телеви-

зор.

ТЕЛЕВИЗОРИ ИГРАЧКИ
За малките палавници креативните тайванци от

Hannspree са разработили цяла серия телевизори играч-

ки със специален дизайн. Животинският свят оживява в

стаята на малкото ви съкровище с телевизори раци,

жаби, мечки, охлюви, жирафи и зебри. Мечтите на деца-

та един ден да пораснат големи и силни не са тайна за

дизайнерите на компанията, разработили телевизори,

облечени в костюм на Батман или във вид на пожарна

кола. Ако детето ви не си пада по тях, бихте могли да

му подарите телевизор камион или влак. За малките прин-

цеси пък са телевизорите пепеляшка, тип Disney. Но това

далеч не е всичко - дори дистанционните не са обикно-

вени и прозаични, а със специален дизайн, напълно подхо-

дящ за приказния свят на най-малките. Помислено е и за

батковците – под формата на моделите на Hannspree с

форма на баскетболна или футболна топка.
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Търсейки сигурност, предците ни се обграждали с дебели каменни стени.

Макар гигантските дувари все още да са характерни за особено ревниво

охраняваните домове, в главната роля на зорки пазачи срещу посегател-

ство към неприкосновеността на дома отдавна са доста по-деликатните,

но сигурни технологични прегради. Днес защитаваме подстъпите към

домашната си сигурност с цял арсенал от средства, не забравяйки и старите

изпитани във времето решетки, тежки метални врати и яки ключалки. В

търсенето на начини да обезопасим дома си и не допуснем посегателство

в личното си пространство, все по-често обръщаме поглед към по-усъвъ-

ршенстваните в технологично отношение роднини на добре познатите ни

СОТ системи, а именно системите за видеонаблюдение. Какви са основ-

ните елементи от организма на съвременните системи за видеонаблюде-

ние разказват Алиса Димитрова и Венета Станкова

Ñèñòåìè çà ñèãóðíîñò
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ВИДЕОРЕКОРДЕРЪТ
Мозъкът на системата за видеонаблюдение, базата,

централният елемент. Наричан вносно DVR (digital video

recorder) или видеорекордер, той записва върху твърдия

си диск образите, заснети от камера. И то в цифров вид.

Работи не по-различно от начина, по който записваме

филми от Интернет върху харддиска на личния си ком-

пютър или върху DVD. Но съвременните видеорекордери

могат много повече. За тях не е проблем да си контак-

туват свободно във виртуалното пространство, което

е от особена полза за вас. Защо ли? Ами, така, образно

казано, оставяте един чифт очи в къщи, защото съвсем

спокойно и безпроблемно бихте могли да знаете какво

става в дома ви, докато физически си седите пред ком-

пютъра в офиса, например. Добър начин не чак да конт-

ролирате ситуацията, когато не сте у дома, но поне да

сте информирани за събитията там. Ако в даден момент

във вас се събуди лукавото дяволче, питащо наред ли е

всичко вкъщи, можете откровено и без угризения да по-

шпионирате домашните си. Макар че по закон нямате

право да заснемате лица без тяхното изрично съгласие.

Е, едва ли кучето или дъщеря ви ще ви осъдят за шпио-

нажа, така че си струва рискът да разберете кой се кач-

ва с кални крака върху любимия ви диван в хола или по-

изтръсква портфейла ви. Но, да оставим настрана до-

машните закачки и да се върнем на сериозната страна

на въпроса, в случая –

ВИДОВЕТЕ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Важен критерий да поставите системата за домашен

покой в една или друга група е режимът, в който работи

мозъкът й. Възможно е като неуморна пчеличка видеоре-

кордерът непрекъснато да записва постоянно заснети-

те образи от камерата. Съществува и втори режим - по-

икономичен. Тук, когато няма движение, т.е. никой не е

пребягал през алеята, която води до дома ви, видеорекор-

дерът си почива. Досещате се, че щом в периметъра му
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нещо се движи, той не се помайва и веднага записва

видяното от камерата. Този режим е по-икономичен, за-

щото така дискът на видеорекордера не се претоварва

с излишна информация. А движението се отчита от спе-

циални датчици или софтуерни трикове, които като ис-

тински кучета пазачи улавят и най-малкото подобие на

движение около дома ви.

Както сигурно се досещате, това не е единственият

признак да класифицирате системите за видеонаблюде-

ние. Има самофункциониращи системи. Те не работят

сами за себе си, а в комбина с една или няколко камери,

разбира се. И тук, отношение към вида на системите има

видеорекордерът. При самофункциониращите системи

той е отделно устройство, на вид не по-различно от DVD-

то ви, например. Другият вид системи са т.нар. PC- ба-

зирани. При тях компютър изпълнява ролята на видеоре-

кордер. В него има специална платка, която получава и

обработва информацията от камерата. Когато използва-

ме компютър, трябва да качим на него и специален софту-

ер, който обработва заснетите изображения. Логично е,

че за разлика от самофункциониращите видеосистеми за

наблюдение, PC-базираните са изложени на опасността

компютърът да бъде нападнат от вируси или просто да

„забие“.

ОТВЪД ПОПУЛЯРНИТЕ ЗАБЛУДИ
Тук е мястото да ви отърсим от някои заблуди, с ко-

ито често е свързано комплектоването на системите за

видеонаблюдение. Доколко прецизно ще работи вашата

система зависи главно от характеристиките на видео-

рекордера. Не си мислете, че ако заложите на скъпа ка-

мера, бихте могли да спестите, снабдявайки се с евтин

и не толкова добър технологично видеорекордер. В този

случай, камерата ще улови дори и мухичките, които пре-

литат покрай нея, но качеството на записа върху видео-

рекордера няма да бъде приемливо.

Друга голяма заблуда е, че един и същ компютър би

могъл да се използва и в ролята на видеорекордер, и за

чат или видеоигри. Ако сте избрали вашата система за

видеонаблюдение да бъде РС-базирана, трябва да изпол-

звате този компютър само и единствено за целите на

системата. Дори и компютърът да е последен писък на

IT технологиите, ако сте запален геймър, ще ви трябва

отделна машина. В противен случай производителност-

та на PC-то пада и става невъзможно той да изпълнява

отговорната си роля на домашен страж. Ако все пак,

решите да използвате компютъра и за други цели, ще се

наложи в периодите, когато гледате филми, чатите или

геймите, да прекратите видеонаблюдението.
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СИСТЕМИТЕ, КОИТО МОГАТ МНОГО
Всичко, което казахме дотук за мозъка на домашна-

та ви система за видеонаблюдение, е вярно, но не

съвсем, защото съвременните видеорекордери са инте-

лигентни устройства, които могат много повече. Ос-

вен една или няколко камери, към тях могат да се вклю-

чат датчици за движение, микрофони, пожароизвести-

телни сензори и т.н. Модерните системи за видеонаб-

людение имат чувствителност, граничеща и дори над-

минаваща тази на най-добрите четириноги пазачи и

разпознават безпроблемно отварянето на врата или

счупването на стъкло. Включвайки всички изброени

технически джаджи към системата, функционалността

й се увеличава многократно. Напълно естествено нещо

за нея е да извика СОТ, да запали лампа, да включи алар-

мена система.

Като всяко нещо, обаче, и съвременните видеорекор-

дери имат ограничения в капацитета на възможности-

те си. Сигурно вече се питате какво става, когато ин-

формацията върху DVR-а вече прелива, т.е. количество-

то й е по-голямо от това, което видеорекордерът би

могъл да поеме. Напълно логично, тогава системата

започва да изтрива най-отдалечената във времето ин-

формация, за да я напълни с нова - свежа и актуална.

След като отделихме подобаващо внимание на видео-

рекордера, можем спокойно да преминем по-нататък в

разходката си из територията на видеонаблюдението,

запознавайки ви с видовете камери.

НАБЛЮДЕНИЕ ПОД КУПОЛ
Очите на системите за видеонаблюдение са изграде-

ни от малки елементчета, чувствителни към светлина-

та. Те оформят матрица, която с въображение бихме

могли да оприличим на слънчогледова или медена пита, в

която всяка килийка е отделен светлочувствителен еле-

мент. Контактувайки си със светлината, елементите

променят състоянието си, при което се формира видени-

ят от камерата образ.

За да следят движението около или вътре в дома ви,

можете да се възползвате от услугите на различни ви-

дове камери. Сред голямото разнообразие, доста предпо-

читани са куполните камери. Те са подходящи да изслед-

вате вътрешното пространство на дома ви и обитате-

лите му. Цената им е сравнително ниска, а изборът ви

би могъл да включва черно-бяла или цветна камера. Спе-

циално за любителите на нощните снимки, специалисти-

те препоръчват черно-бяла камера, защото контрастът

на образите е по-добър. В зависимост от вида на свет-

лочувствителния елемент, куполните камери са два ос-

новни вида - CCD и CMOS. Няма да ви занимаваме с инже-

нерни термини, а съвсем информативно ще споменем, че

вторите са по-евтини и работят добре, само когато има

достатъчно светлина. Друга важна характеристика на

камерите е размерът на матрицата. Практически от

размера на матрицата се определя колко голямо е про-

странството, което бихте могли да контролирате или,

казано по друг начин, докъде „хвърля“ камерата.
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ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ БОДИГАРДОВЕ
Друг вид камери, но за външен монтаж, са т.нар. ка-

мери с инфрачервена подсветка. За разлика от куполни-

те камери, те имат вграден датчик, който непрекъсна-

то следи колко е светло навън. И привечер, когато

тъмнината се спусне над дома ви, датчикът веднага

включва инфрачервен светодиод. Макар и излъчващ

светлина, невидима за нашите очи, инфрачервеният диод

осветява пространството, което камерата трябва да

следи.

Говорейки за камери, не бихме могли да пропуснем и

т.нар. бокс модели. Не, не си мислете, че имат специал-

ни боксови умения и освен да записват хората, дръзнали

без разрешение да нарушат личното пространство на

дома ви, санкционират с груба сила нарушителите. Про-

сто тези камери са поставени в специални кожуси, кои-

то ги пазят от дъжд, сняг и вятър. Често са вентилира-

ни и отоплени. Така добре екипирани, бокс камерите не

усещат студ и работят добре и при минусови темпера-

тури навън.

Основен елемент от самите камери е

ОБЕКТИВЪТ
И тук възможностите са много - обективи с фикси-

рано или променливо фокусно разстояние, автоирисни

обективи, които „примижават“ при ярко слънце и отва-

рят широко зеници, когато се здрачи. Съветът ни е, ако

изберете система за видеонаблюдение от висок клас,

т.е. интелигентна, съвременна и многофункционална, е

добре да обърнете подобаващото внимание и на обек-

тива. Характеристиките му във всички случаи трябва да

съответстват на функциите, които възлагате на сис-

темата.

В случай че искате системата ви да бъде в техноло-

гично отношение върхът на сладоледа, бихте могли да се

снабдите с т.нар. speed-dome камери, които се въртят

по две оси, имат голямо оптично увеличение и т.н. Напос-

ледък особено модерни са и т.нар. IP камери, специално

разработени за видеонаблюдение, които са с вграден web

сървър. При тях заснетите образи могат веднага да се

разпратят до няколко потребители или да ги наблюдава-

те през Интернет.

Накратко, макар че леко повдигнахме завесата към

съвременните системи за видеонаблюдение, знайте, че

става дума за необятна територия. В тази връзка,

веднъж решили да търсите сигурност, залагайки на ви-

деонаблюдение, задължително се обърнете към специа-

листи. Иначе рискувате да обзаведете дома си със скъпа

имиджова украса, която ще отправи недвусмислено по-

слание към крадците, че има какво да пазите, без да мо-

жете да разчитате на нея за добре заплатената сигур-

ност.



ТАЙНАТА НА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ
Сигурно сте виждали инфрачервените отоплители

през зимата в някои открити кафенета и сте се чудили

как хората си седят по блузки и изобщо нямат вид на

измъчени от минусовите температури, а вие крачите по

улицата, сгушени в дебелото си палто и пак ви е сту-

дено. На външен вид можем да ги оприличим на кръгли или

правоъгълни светещи колони. Работят с природен газ и

пропан-бутан и се справят с непосилната за други ото-

плители задача да се погрижат за топлинния ви комфорт

на открито. Каква е тайната им? Крие се в магическа-

та дума инфрачервено отопление. То е много различно

от отоплението с принудителна или естествена конвек-

ция на въздуха. За разлика от конвективното отопление,

при което се топлим благодарение на движението на

загретия въздух в помещението, при лъчистото отопле-

ние хората и обектите се затоплят директно. Това оз-

начава, че инфрачервеното отопление топли, без да пре-

дизвиква движение на въздуха.

Именно благодарение на използването на лъчистата

топлина, можете да релаксирате на терасата или в дво-

ра през зимата, без да усещате студа. И добре, че е

така, защото ако трябваше да топлим външния въздух

през зимата, за да изпием навън в комфортна обстанов-
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На кафе...
в снега
Как да отопляваме двора и терасата
с инфрачервените излъчватели

Представете си красива бяла приказка. Събуждате се в истински зимен

ден, в който всичко навън е бяло. Или, както е казал поетът – толкова

бяло, че малко е синьо. От прозорците ви се усмихват пухкави снежинки.

Иска ви се да направите сутрешното си кафе и му се насладите в гра-

дината или на терасата, вдишвайки от свежия утринен въздух. И точно

преди да отворите вратата, идилията рухва с минусовите температури

навън, които ви връщат в реалността и повлекли крака се отправяте към

добре отоплената кухня. Не, не спирайте да мечтаете, има начин да се

насладите на зимната картина, без да ви е студено, дори и под няколко

палта! Достатъчно е да обзаведете двора и терасата си с газови инф-

рачервени отоплители. Как работят ли? Пиейки зимно кафе под лъчите

им, за тях разказват Амелия Стоименова и Милена Шияковаи
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ка сутрешното си кафе, нямаше да ни стигне и една пла-

нина пари. При това, щяхме да си пием кафето облечени

в няколко кожуха, а не по риза или блуза. Просто защо-

то да се затопли атмосферният въздух, си е задача от

ранга на глобалното затопляне и не е по силите на ни-

коя отоплителна система. Ако сме успели да ви заинт-

ригуваме, сигурно вече се питате как точно работят

тези обвити в мистерия отоплители.
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ЛЪЧИСТОТО ОГНИЩЕ
Функционирането на инфрачервените отоплителни

уреди, наричани още лъчисти излъчватели, си има напълно

логично и съвсем прозаично техническо обяснение. Тъй

като съществуват различни видове лъчисти излъчвате-

ли, ще ви запознаем с т.нар. светещи излъчватели, кои-

то са подходящи да вдъхнем живот през зимата на лю-

бимата ни тераса или градината на двора. Разбира се, те

се наричат светещи, защото излъчват светлина. Специ-

алистите наричат тези светещи факли, прогонващи зим-

ния мраз, още инфрачервени системи с висок интензитет

на излъчване. На пръв поглед, принципът им на работа не

е по-различен от този на добре познатите ни радиато-

ри. Повърхността на отоплителя се нагрява до опреде-

лена температура. Но приликите свършват дотук! Имен-

но когато температурата на отоплителното тяло уда-

ри стрелката в определена стойност, то започва да

излъчва инфрачервени лъчи. Тези лъчи мигновено дости-

гат до хората и ги затоплят, без да имат невъзможна-

та мисия да топлят и околния въздух.

Макар и да звучи странно, от тайната на инфрачер-

вените отоплители са се възползвали още пра-прадеди-

те ни. Защото въпреки че инфрачервените излъчватели

са създадени през миналия век, „магията“, на основата на

която те функционират, е много стара. Използвали са я

още преди столетия, при това без да обременяват мозъ-

ка си с явления като електромагнитен характер на свет-

лината, видима област и други подобни сложно звучащи

термини. Когато дървата в огнището на предците ни,

обаче, започвали да светят, те без да знаят, топлели пре-

мръзналите си ръце с лъчиста топлина. Огнищата в този

момент работели като инфрачервени излъчватели, т.е.

излъчвали чудодейните инфрачервени лъчи. Именно пора-

ди тази причина и днес, когато заставаме пред камина-

та, понякога лицето ни се поти, докато на гърбът ни е

студено.

Но, да оставим зад себе си отдавна отминалите ве-

кове и се върнем към конструкцията на съвременните

инфрачервени излъчватели. В нея са събрани няколко ос-

новни елемента.

ИЗДЪРЖЛИВА НА ОГЪН ПЛОЧА
Основен елемент от конструкцията на отоплителите

е огнеупорна плоча, в която са изработени многобройни

отвори. Към тях се подава сместа от въздух и гориво.

Именно тази смес изгаря, но не къде да е, а върху

повърхността на плочата. Оттам идва светлината, ко-

ято превръща лъчистия отоплителен уред в светеща

факла. Защото, както вече посочихме, принципът на ра-

бота на лъчистите отоплители се основава на излъчва-

нето на инфрачервени лъчи. А както може би си спомня-

те от часовете по физика в училище, тези лъчи си съще-

ствуват, макар и неуловими за човешкото око. При изга-

рянето на сместа от гориво и въздух се отделя топли-

на, която води до нагряването на огнеупорната плоча. И

точно в момента, в който плочата се нагорещи до бяло,

излъчвателят започва да излъчва вече споменатите ин-

фрачервени лъчи. В пътешествието си тези лъчи дости-

гат до хората и предметите около отоплителя и по този

начин става възможно да пием кафе навън по тениска, а

около нас да ни заобикаля сняг.

Огнеупорната плоча, обикновено, е изградена от мно-

го на брой малки плочи, наредени непосредствено една до
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друга. На това в голяма степен се дължи разнообразие-

то от форми на излъчвателите - квадратна, правоъгълна

или обла. Ако се поразровите из Интернет или пообико-

лите магазините, ще се уверите, че огнеупорна плоча би

могла да бъде изработена от керамика или неръждаема

стомана.

КОКТЕЙЛ ОТ ГОРИВО И ВЪЗДУХ
Освен огнеупорна плоча, лъчистите нагреватели

съдържат и смесител на въздуха и газта. Както е логич-

но да се предположи, предназначението на смесителя е

да подготви сместа от гориво и въздух. Взвривоопасни-

ят коктейл от тях е храна за вашия излъчвател. След

като тя е готова, трябва да се разпредели равномерно

по цялата повърхност на плочата. Обикновено инфрачер-

вените излъчватели съдържат и отражател. Защо ли?

Ами защото по аналогия с рефлектора в осветителните

тела, отражателят насочва инфрачервените лъчи в же-

ланата посока. Често ролята на рефлектор се съвместя-

ва с тази на защитна „шапка“, предпазваща отоплител-

ния уред от снега и дъжда. Така че, имаме пълно основа-

ние да оприличим излъчвателя с чудновата светеща гъба.

Благодарение на отражателя, инфрачервените лъчи се

превръщат в стегната войнишка колона, имаща една ос-

новна мисия – да топли хората, намиращи се в определе-

на зона около излъчвателя. Основен елемент от конст-

рукцията на лъчистите отоплители е и запалителната

система. Нейната роля е не по-малко важна. Само след

знак от запалителната система синкавите пламъчета

облизват огнеупорната плоча и започва пътешествието,

наречено лъчисто отопление. Логично е, също така, да се

запитаме как е гарантирана сигурността на лъчистия

излъчвател, при положение, че се храни с толкова опасна

смес. За да бъде работата на инфрачервения отоплител

сигурна, те имат и вградена защита.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА СТЕНИТЕ
Малко е да се каже, че инфрачервените отоплителни

уреди са икономически изгодното решение да отоплява-

те терасата или част от двора си. Те просто са почти

единственото решение, ако искате да си пиете кафето

навън през зимата в комфортна обстановка. Ако вече сте

готови да си ги пренесете и вътре, за да вършат съща-

та чудесна работа и там, ще ви кажем „Не, не го праве-

те“. Тези отоплители горят кислорода от въздуха , кой-

то ни трябва, за да дишаме. При използването им навън

отпада и друг проблем, с който е свързана работата им.

А именно, отделянето на вредни газове при горенето.

Затова, когато инфрачервени излъчватели се монтират

в затворено помещение – не в дома, както казахме, а в

индустрията, задължително е поставянето на специал-

ни уреди, с които се следи концентрацията на вредните

газове да не превиши допустимата стойност. Също

толкова задължително е изграждането и на вентилаци-

онна система.

Но няма да е нужно да си блъскате главата с тези

проблеми, когато няма стени около вас. На терасата или

в градината разполагаме с неограничени количества кис-

лород. Няма нужда от вентилация, нито от система за

следене на вредните газове. Така, на наше разположение

е едно техническо решение, което превръща мечтата ни

за кафе навън в реалност.
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За голяма част от мъжете гаражът и мазето са не просто къщата на

автомобила и компотите. А запазени мъжки територии, където далеч от

разконцентриращи ги женски очи могат да ремонтират, ли ремонтират

нещо, при това нерядко в компанията на верни авери. Унесени в безкрайни

разговори на чисто мъжки теми, те често забравят нещо, за което всеки

родител предупреждава детето си - че автомобилът не бива да работи

в гаража при затворени врати. Знаем и защо - отделените газове са

вредни, а в затворено помещение доста опасни. Как тогава да „изследва-

ме“ работата на двигателя, без се налага да разтваряме широко вратите

на помещението, излагайки се на любопитните погледи на съседите или

на веднага намъкващия се студ? Отговорът е ясен – вентилационна система.

Тя не е просто екстра, за която можем да кажем - мога и без нея. Вен-

тилационната система на гаража е гарант за сигурност. Мазетата пък

са развъдници лоши миризми и още по-лоша влага, която руши всичко,

което сме оставили за съхранение там. За да се отървете от опаснос-

тите и миризмите, които ви дебнат в гаража и мазето, се понесете по

въздушната струя заедно с Алиса Димитрова и Милена Шиякова

ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
е най-елементарният и евтин начин да вентилирате га-

ража и мазето. Не е нужно да купувате скъпоструващо

оборудване и да плащате много за електроенергия, просто

се възползвайте от естествените природни закони. Става

въпрос не за друго, а за познатата ви конвекция на възду-

ха, благодарение на която вероятно сте се топлили дълги

години. Знаете, че конвекцията е не друго, а естествено-

то движение на въздуха в едно помещение. Нищо сложно –

Чист въздух
в гаража и

мазето
Ефективно и евтино

топлият въздух е по-лек и се издига, а студеният – по-

тежък и стои в основата на помещението. При това

топлият и студеният въздух си сменят местата непрекъ-

снато. Ако решите гаражът и мазето ви да се вентили-

рат по естествен път, не трябва да купувате много неща

- основното, което ви е необходимо, е тръба, през която

замърсеният въздух да излиза от помещението, и една или

няколко въздухосъбирателни решетки, през които свежи-

те въздушни струи да влизат в гаража или мазето.
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ТЕМПЕРАТУРНИТЕ НЕВОЛИ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА
Да - лесно и евтино, но естествената вентилация има

и своите недостатъци. Хубаво е да знаете кои са те,

преди да вземете решение на какъв тип вентилационна

система да заложите. Имайте предвид, че системата за

естествена вентилация на гаража и мазето не работи

ефективно при всички условия. Тя зависи от променливи-

те атмосферни условия. Три са факторите, от които се

влияе нейната работа. Първият фактор, определян от

специалистите и като най-важния, е разликата в темпе-

ратурата навън и вътре в гаража. Замърсеният въздух в

помещението обикновено е по-топъл от външния, издига

се и напуска гаража. В синхрон, мястото му се заема от

чист, свеж въздух отвън, който е по-студен и тежък.

Досещате се, че външният въздух нахлува в гаража или

мазето през въздухосъбирателните решетки. Но не само

през тях! Студеният свеж въздух открива всички не-

плътности в стените и пространството под вратите

на гаража и мазето, за да проникне в него.

Дотук добре, но не можем да не си зададем въпроса

какво се случва в горещите летни дни, когато въздухът

навън е по-топъл от този вътре. Отговорът едва ли ще

ви затрудни, но със сигурност няма да ви хареса - про-

сто през лятото вашата система за естествена венти-

лация няма да работи.

ВЯТЪРЪТ, НАЛЯГАНЕТО И ВЕНТИЛАЦИЯТА
Да оставим температурните неволи на естествена-

та вентилация и се върнем на втория фактор, който

влияе върху работата й - разликата в налягането на

въздушния стълб между точките, в които чистият въздух

влиза в гаража, а замърсеният го напуска. За да се оси-

гури добра работа на вентилационната система, специ-

алистите препоръчват разстоянието между тези две

точки да не бъде по-малко от 3 метра.

И накрая системата за естествена вентилация на

гаража се влияе от посоката и скоростта на вятъра. При

проектирането на системата е много важно да се избе-

ре точното мястото, на което ще бъдат монтирани

решетките. За целта е нужно да се съобразите с факта,

че в близост до наветрената стена на гаража се обра-

зува област с повишено налягане, докато до намираща-

та се на завет, т.е. подветрената страна, и в частност

близо до покрива – област с понижено налягане. Затова

местоположението на решетките следва да е такова, че

колкото по-силен е вятърът, толкова по-силно трябва

той да притиска решетката и съответно толкова повече

въздух да постъпва в помещението.

Както всяко нещо, системата за естествена венти-

лация на гаража има предимства и недостатъци. Тя няма

да натовари семейния ви бюджет с високи сметки за

техника и електроенергия, но доколко ефективно ще ра-

боти зависи от атмосферните условия. Ако сте от хо-

рата, които залагат на сигурното и не желаят да зави-

сят от вятъра и слънцето - обърнете внимание на след-

ващия вид система за вентилация на гаража и мазето.

ЕСТЕСТВЕНО-ИЗКУСТВЕНО ВЕНТИЛИРАНЕ
Това е другият начин да вентилираме гаража и мазето,

при който можем да бъдем сигурни, че времето няма да ни

поднесе някоя от неприятните си изненади. При това си-

стемите с принудителна вентилация предлагат няколко

възможности да осигурим свеж въздух в гаража и мазето.

Първият вариант е вентилационна система, която обе-

динява естествена с принудителна вентилация. И тук няма

нищо сложно - свежият въздух отвън се доставя по есте-

ствен начин, а замърсеният се изсмуква от вентилатор.

Ако изберете това решение, трябва да знаете, че за доб-

рото функциониране на този вид система не трябва да

плащате много, само колкото електроенергия погълне

смукателният вентилатор. Основното, което ви е необ-

ходимо, са въздухосъбирателни решетки и вентилатор.

МЯСТОТО НА РЕШЕТКИТЕ
Досещате се вероятно какво е предназначението на

въздухосъбирателните решетки. През тях в помещение-

то прониква свеж въздух отвън. Желателно е обаче да

помислите и за това как хем вентилационната ви систе-

ма да работи добре, хем да затрудните нахлуването на

крадци в гаража или мазето ви. За тази цел, решетките
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трябва да са здрави и стоманени. Другото нещо, с кое-

то трябва да се съобразите, е тяхното местоположение.

Решетките, през които във вентилационната система

постъпва свеж въздух отвън, се монтират в долната

част на вратите или близо до пода на страничните

стени на гаража. Целта е по-тежкият свеж въздух отвън

да проникне безпрепятствено в гаража и да обдуха от-

долу корпуса на колата. Защо ли? Ами така най-лесно и

бързо се отървавате от отровните газове, които дви-

гателят на колата ви бълва. Така, свежият въздух влиза

безпроблемно, а пък и улесняваме системата в нелеката

задача бързо да се „справи“ с отровните газове от кола-

та. Затова и именно се препоръчва решетките да се

поставят в долната част на помещението.

Както всяко нещо в техниката и тук едно е за смет-

ка на друго. Наред с добрите си страни, монтирайки

решетките близо до пода, създаваме условия в гаража

и още повече в мазето да попадне сняг или да навлезе

вода при обилни дъждове. Тук е мястото да възкликне-

те „ужас“. Веднага ще ви успокоим - проблемът се ре-

шава чрез използването на специална въздухоснабдител-

на колона, която се монтира непосредствено от външна-

та страна на гаража или мазето или на определено раз-

стояние от тях. През колоната свежият въздух по сис-

тема от въздуховоди се свързва с вентилираното поме-

щение.

ЗА ДОБРОТО НА ВЕНТИЛАТОРА
Е, монтирахме въздухоснабдителните решетки и вече

е време да отправим поглед към друг основен елемент от

системата - електрическия вентилатор. Както при ре-

шетките, и тук не е зле да обърнете внимание на защи-

тата на вентилатора от лица с недобри помисли. Може-

те да ограничите достъпа до него, като го оградите със

специална защитна решетка. Помислете и за точното

място, където ще го поставите. Възможностите са две

- в горната част на една от стените на гаража или на

покрива му. При мазето всичко зависи от вида му и мяс-

тото, на което се намира. Ако изберем покрива, следва да

се осигурят подходящи условия вентилаторът да работи

безпроблемно – например, да изградите специален венти-

латорен възел, който да го подгрява. И така, затоплен, вен-

тилаторът няма да ви създава проблеми в зимните дни. А

когато навън земята е покрита със сняг, не забравяйте да

се погрижите вентилаторът ви да е добре почистен и да

не е дълбоко под някоя снежна пряспа.

От казаното до тук става ясно, че ако изберем този

вид вентилационна система, която обединява естестве-

на с принудителна вентилация, можем да бъдем уверени

в работата й, без да е нужно да следим синоптичната

прогноза. Но, и тук има но! Основният й недостатък е,

че студеният въздух влиза в помещението без предвари-

телно загряване. Резултатът е повече от очевиден -
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гаражът или мазето са добре вентилирани, дишате с

пълни гърди в тях, но за сметка на това не прекарвате

повече от час. В противен случай просто рискувате да

замръзнете. Също така, при тази вентилационна систе-

ма в помещението, наред със свежият въздух се вмъкват

неканени мръсотийки.

ИЗЦЯЛО МОТОРИЗИРАНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
Ако сте от хората, които обичат да пренесат уюта от

дома си и в гаража или мазето и да прекарат времето там

без дебело палто, ушанка и ръкавици, то обърнете внима-

ние на следващия вид вентилационна система с принуди-

телна вентилация. Още по-усъвършенствана в техничес-

ко отношение е вентилационната система, която не раз-

чита нито свежият въздух да постъпва в помещението по

естествен начин, нито замърсеният въздух да го напуска

в резултат на природните закони. Както биха се изразили

специалистите, свежият въздух се нагнетява, а замърсе-

ният въздух се изсмуква, благодарение на вентилатори. За

да работят в синхрон всички елементи на тази система,

тя си има мозък - автоматиката.

Приточната част от вентилационната система, т.е.

тази която снабдява гаража със свеж въздух, обикновено се

състои от отделни елементи, наречени модули. Свежият

въздух отвън постъпва в помещението през въздухо-

събирателна решетка. Тя се монтира най-вече на стената

- на височина 2-3 м от земята. И вече няма връщане назад!

ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА СВЕЖИЯ ВЪЗДУХ
По въздухопровода свежият въздух, вече навлязъл в си-

стемата, се насочва към цяла поредица от елементи. На

първо място на пътя му се изправя филтър. Преминавайки

през него, външният въздух се отървава от прахта. След

това поизтупаният въздух достига вентилатора. Придо-

бил „мускули“, въздухът стремглаво се отправя към нагре-

вател, където се загрява до температура от 5 градуса.

Защо толкова ли? Ами, толкова е препоръчителната тем-

пература за гаража. Възможно е вместо електрически, да

се използва воден нагревател, свързан с локалната ви

водна отоплителна система. Сигурно се питате защо да

се подгрява въздухът предварително. Това е необходимо,

тъй като основна цел на вентилацията е не само да оси-

гури свеж въздух, но и да не ни изпразни джобовете. Ако

изхвърляме постоянно топлото навън, а вкарваме студен

въздух, икономически сметката няма да ни излезе. Зато-

ва, предварителното подгряване на въздуха е важно. Ако

искаме да си човъркаме разни мъжки нещица в гаража, ще

ни е нужна и по-висока температура.

СБОГОМ НА ТЕЧЕНИЕТО В ГАРАЖА
И така, нека се върнем към свежия въздух, който вече е

филтриран, подгрят и се движи с необходимата скорост,

благодарение на вентилатора, по въздуховода. В пътеше-

ствието си той достига до въздухоразпределителното

устройство. Задачата му никак не е маловажна. Това ус-

тройство разделя въздушния поток на няколко части, ко-

ито постъпват в помещението през различни вентилаци-

онни решетки. Ако прекарвате много време в гаража или

мазето в очакване тъщата ви да си тръгне от поредно-

то си посещение в дома ви, добре е да помислите за т.нар.

въздухоразпределителни колони. Мислите в тази посока ще

ви предпазят от това да стоите в помещение, обдухвано

от всички страни от въздушни струи.

За издухването на замърсения въздух от гаража или

мазето не можем да кажем нищо повече от вече казано-

то за предишния вид вентилационни системи. Единстве-

ното допълнение, което бихме могли да направим, е, че

вместо едноскоростен, бихме могли да използваме двуско-

ростен вентилатор. Какво печелим? Когато работи на

по-ниската скорост, вентилаторът изсмуква от гаража

или мазето замърсения въздух. Втората скорост се

включва, само ако автоматиката регистрира концент-

рация на въглеродния оксид над допустимата.

Ако все още не сте успели да вземете решение каква

да бъде вашата вентилационна система, не се притес-

нявайте, защото предложенията не са свършили. Върхът

на сладоледа при вентилационните системи за гаража и

мазето са тези, които освен с нагнетателен и смукате-

лен вентилатор са оборудвани и с рекуператор.

СИСТЕМИТЕ С РЕКУПЕРАТОР
Ролята му е много важна, така че наострете уши. Този

звучащ сложно елемент позволява да не изхвърляме с

мръсния въздух навън и топлината от помещението. А да

я уловим и дадем на постъпващия в гаража или мазето

чист въздух. Специалистите наричат тези системи енер-

гийно ефективни, а ние с пълно основание бихме могли да

ги определим като облекчаващи семейния бюджет или

пестеливи. Освен нагнетателен и смукателен вентила-

тори и рекуператор, тези системи съдържат всички вече

изброени елементи, включително филтър и нагревател.

Наличието на рекуператор, обаче, позволява нагревате-

лят да не работи постоянно, а да се включва само в най-

студените дни. Така хем се радвате на топлината в

помещението, хем не се ужасявате, когато пристигне

поредната ви сметка за ток. Тези системи обикновено

имат и по-интелигентна автоматика.

След като ви представихме възможностите да венти-

лирате гаража и мазето си, оставяме на вас да сложите

на везната всички „за“ и „против“ и, разбира се, да на-

правите избора си. Едно, обаче, е безспорно - вентилаци-

онната система на гаража служи не само за повишаване

на комфорта, а пази от бели. А и, както споменахме,

можете хем да се радвате на чист и топъл въздух, хем

да не плащате много за удоволствието.
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Градусът
на питието

Градусът
на питието

се измерва на сутринта
...или с домашния спиртомер
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Думата „градус“ буди различни асоциации – за едни това е температура-

та навън или вкъщи с уж добре работещото парно, а за други са граду-

сите, които неизбежно повдигат настроението на всяка компания и за

които питаме при покупката на напитки. Алкохолният градус е мярка за

сравнение и чест предмет на хвалби. Него обаче не можем да го намерим

върху етикетите на бутилки, където по други начини е изписано съдържа-

нието на алкохол. Какви са тези начини, как това съдържание може да се

измерва, какво представляват и как се използват намиращите се на па-

зара спиртомери разкрива Стефан Куцаров

ПИЕНЕТО НЕ Е ОТ ВЧЕРА
Алкохолните напитки съпътстват човека още от древ-

ността. Първите сведения за производството им дати-

рат от 7-10 хилядолетие преди новата ера, когато в

Китай са ги приготвяли чрез ферментация на ориз, мед и

плодове. В Близкия изток пък са правели бира от ечемик

и вино от грозде. По-късно виното е част от закуската

на древните гърци и една от разпространените диети

сред жителите на Рим. Но да не си помислите, че те са

били алкохолици! Според обичая по онова време, виното се

разреждало с до 4 пъти повече вода. Още тогава то е

част от религиозните празници (честванията на Диони-

сий и Бакхус), което бива възприето и в някои ритуали на

християнската религия.

Идва „мрачното Средновековие“, което изглежда не е

било чак толкова мрачно. Вече са били утвърдени начи-

ните за производство на бира чрез трикратна фермен-

тация – най-силната бира от първата се пиела от мъже-

те, тази от втората – от жените и за децата остава-

ла бирата от третата ферментация. Виното също има

сериозни позиции и се произвежда главно в манастирите

– документите сочат 3 литра (!) като допустима дневна

консумация от монахиня. Все още виното от грозде е било

само за благородниците, а останалите са пиели вино от

плодове.

Как стоят нещата с концентратите, получавани чрез

дестилация? Няма единно мнение кога се появяват тези

питиета – според едни това става в Египет през II-III

век, а според други те са създадени за пръв път от араб-

ски алхимици през VIII-Х век. В тези първи опити като

материал са били използвани грейпфрути и мед. Велики-

ят лекар Авицена прави през ХI век първата крачка към

съвременното производство, прекарвайки алкохолните

пари през студена тръба, за да се втечнят. Реално ев-

ропейците започват да употребяват концентрати през

ХII век, но истинският „бум“ настъпва след нашестви-

ето на турците през ХIV и ХV век, които споделят сво-

ите тайни за приготовлението със завладените от тях

народи.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА АЛКОХОЛ
Точното наименование е етилов алкохол или етанол, но

по-простото алкохол се е наложило дори сред специали-

стите. Една от най-важните характеристики на всяка

алкохолна напитка е каква част от нея е чистият алко-

хол. Именно заради това в различните исторически епо-

хи, а и днес по света, съществуват множество начини

за оценка.

Най-разпространеният съвременен начин, използван

почти изцяло в Европа и все повече в останалата част

на света, е процентното съдържание на обема на алко-

хола в общия обем на напитката. Например 40-процентово

питие означава, че 40% от обема му е алкохолът и оста-

налите 60% са вода. С други думи в бутилка от 1 литър

има 0,4 литра алкохол и 0,6 литра вода. Производители-

те са длъжни да отбелязват на етикета процентното

съдържание на алкохола, но го правят по различни начи-

ни: 40% Vol, 40% ABV, 40% v/v, 40% by volume. Това процен-

тно съдържание точно съвпада със старите и все още

използвани градуси Гей-Люсак, означавани с °GL. Напри-

мер 40% Vol са равни на 40°GL. Именно те представляват

популярните у нас алкохолни градуси – напитка 47% Vol

просто е 47 градусова. Естествено, че водата е 0 гра-

дуса, а чистият спирт – 100 градуса.

Подобно е измерването чрез процентното съдържание

на теглото на алкохола в общото тегло на напитката.

Означенията са weight %, % w/w и gew. %, като последно-

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
Н
И
К
О

Л
А
Й
 М

А
Р
И
Н
О

В



ñòð. 57

то се използва от немските производители. Например

40% w/w на еднолитрова бутилка означава 400 грама

алкохол в нея и 600 грама вода. За всяка напитка това

процентно съдържание е по-малко от % Vol, което е ве-

роятна причина за масовото използване на % Vol – напит-

ката изглежда по-силна.

Когато купувате напитки, произведени в САЩ, може

да попаднете на надпис върху етикета, съдържащ дума-

та proof. Не се чудете, а просто разделете числото пред

нея на 2, за да получите "нашите" алкохолни градуси (80

proof означава 40 градуса). Чистият спирт има 200 proof.

Използването на думата proof, означаваща доказател-

ство, има интересен произход. Преди около 3 века в доб-

рата стара Англия широко разпространен начин за доказ-

ване, че една напитка съдържа достатъчно алкохол, е бил

намокреният с нея барут да може да се запали. Днес

знаем, че това става при алкохолен градус 57,1. Той е бил

възприет и все още се използва в Англия и в някои канад-

ски провинции като 100 proof, т.е. 100% сигурен алкохол.

Превръщането на тези означения в градуси става чрез

умножаването им с 0,57. Например 80 proof представля-

ва напитка с алкохолен градус 0,57х80=45,6. Чистият

спирт по тази система е 175 proof.

ФЕРМЕНТАЦИЯТА
Известно е, че бактериите в маята, които предизвик-

ват ферментацията, загиват при съдържание на алко-

хол над 18 градуса (от 15-тина години има "супермая" до

20 градуса). Това е причината съвременната бира да е

между 3 и 12 градуса, а виното и японското саке – до 16

градуса. "Но аз съм пил вино 22 градуса!" ще възкликнат

мнозина. Да, има такива вина, както и бири дори до 25

градуса, но те се получават чрез допълнително приба-

вяне на алкохол, а не само в резултат на ферментаци-

ята.

ДЕСТИЛАЦИЯТА
Алкохол може да се прави от всичко. Тази фраза е,

разбира се, пресилена, но и твърде вярна. От всякакви

плодове, от някои цветя и от много житни култури чрез

нагряване до температура 78°С може да бъде отделен

чрез изпарение етилов алкохол. При други температури

се отделят други вещества - например отровният мети-

лов алкохол (известен и като дървесен спирт) прави това

при 64°С. Получените пaри се охлаждат и втечняват. За

съжаление, реално нещата са доста по-сложни – темпе-

ратурата от 78°С не може да се поддържа точно, а дори

това да се постигне, при нея се изпаряват, макар и мал-

ко, и други вещества. Това е причината в масово изпол-

званите казани за варене на ракия да не може да се полу-

чи само етилов алкохол. Това се прави със значително по-

сложна професионална апаратура, а полученият почти

чист етилов алкохол е известен като чист или медицин-

ски спирт.

СПИРТОМЕРИТЕ
Днес вече не палим полят с барут алкохол, а използва-

ме спиртомер. Той обикновено представлява тънка и

дълга стъклена ампула, чиято разширена част се пото-

пява в измерваната течност. Потъването й съответ-

ства на алкохолния градус на напитката. Той се опреде-

ля от делението на скалата в тънката част на спирто-

мера, до което е достигнала течността.

Точността на всеки спиртомер е гарантирана само

при определена температура, отбелязвана върху скала-

та му – у нас и в цяла Европа тя е 20°С. Възможно е из-
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мерването на алкохолния градус да се прави и при друга

температура, но тя задължително трябва да се измери

и показанието на спиртомера да се коригира. Затова

значителна част от спиртомерите имат вграден в по-

топяемата си част термометър и са придружени с таб-

лица за корекции. Ако искаме да мерим правилно и с обик-

новен спиртомер, трябва допълнително да се снабдим с

термометър за поставяне в течността и със спомена-

тата вече таблица. Общият принцип е, че при темпе-

ратура под 20°С спиртомерът показва по-голям алкохо-

лен градус от действителния, а при температури под

20°С – по-малък. При това разликите могат да над-

хвърлят 5 алкохолни градуса.

Не са рядкост напитките, в които след дестилацията

се прибавя захар или се правят чрез смесване на спирт и

сироп (домашни ликьори). Измерването на техния алкохо-

лен градус е грешно! Колкото повече е захарта, толкова

по-малък от действителния алкохолен градус показва

спиртомерът. Причината е, че прибавената захар увели-

чава относителното тегло на напитката, също както по-

голямото количество вода. Това е било доста използва-

но през вековете от производителите, за да намалят

плащания акциз (той нараства с увеличаване на алкохол-

ния градус). Подобни измами днес се разкриват с прециз-

ни захаромери, които определят количество захар в на-

питката.

При покупката на спиртомер винаги възниква въпросът

в какви граници и с каква точност може да се измерва

алкохолният градус. Естествено, че по-дългите спирто-

мери имат и по-дълга скала и от тях може да се отчита

по-точно. Дължините им са между 20 и 40 сантиметра.

В най-голямата част от спиртомерите алкохолният гра-

дус се измерва между 0 и 100, т.е. с тях може да се от-

чете както наличието на чиста вода, така и на чист

алкохол. Този тип с дължина не по-малка от 30 сантимет-

ра се препоръчва при подготовката на произвежданите

напитки за филтриране с активен въглен. Рядко има на-

питки с повече от 70 градуса, поради което и много спир-

томери мерят от 0 до 50-80 градуса. Едно деление от

скалата обикновено съответства най-често на 1 алко-

холен градус, но има и такива с 0,5 и 0,2 градуса на деле-

ние. Сравнително по-редки са спиртомерите с обхват 0-

30 градуса, очевидно предназначени за слабо алкохолни на-

питки. Те се използват и за измерване на алкохолния гра-

дус във ферментиращата смес при производството на

бира и вино. При необходимост от постигане на точно

определен градус на най-разпространените концентрати

са подходящи спиртомери с обхват 30-60 алкохолни гра-

дуса. При тяхна дължина над 30 сантиметра едно деле-

ние съответства на 0,1 градус, което повишава точно-

стта на измерването.

Никой уред не измерва съвършено точно. Това се от-

нася и за спиртомерите, чиято грешка обикновено е 1

деление от скалата им. Например при деление 1 градус и

отчитане от скалата на 45 алкохолни градуса, със сигур-

ност градусът на напитката е между 44 и 46. Задължи-

телно на скалата е отбелязана мерната единица на де-

ленията - % Vol, % w/w или Proof. Има спиртомери, на

чиято скала е написано Tralle – те също измерват алко-

холни градуси.

ВИНОМЕРИ
Поради малкото съдържание на алкохол във виното,

измерването със спиртомер е твърде неточно. Затова

съществуват специални виномери, които работят по

съвършено различен начин. Те представляват отворена

в единия си край тънка стъклена тръбичка с деления и

малък резервоар в другия си край. Резервоарът се напълва

с вино и то се оставя да потече по тръбичката и прока-

пе в края й (достатъчни са няколко капки). Сега вино-

мерът се обръща така, че резервоарът да е отдолу и се

се основава на по-голямото относи-

телно тегло на водата в сравнение

на това на алкохола и на факта, че

едно тяло потъва по-малко в гъста

течност, т.е. такава с по-голямо

относително тегло. Относителното

тегло на дадено вещество е теглото

на 1 кубически сантиметър от него и

зависи от температурата – при

20°Целзий то е 0,998 грама за водата

и 0,789 грама за чистия алкохол. По-

ради това спиртомерът потъва най-

малко в чиста вода и съответства-

щото деление в най-долната част на

скалата е 0 алкохолни градуса и най-

много – в чист алкохол (делението 100

алкохолни градуса е най-горе). Течно-

сти, представляващи смес от вода и

алкохол имат относително тегло

между двете стойности и то намаля-

ва с увеличаване на съдържанието на

алкохол. Затова спиртомерите

потъват по-дълбоко при голям алкохо-

лен градус.

РАБОТАТА НА СПИРТОМЕРИТЕ
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поставя върху хоризонтална повърхност. Виното се

връща обратно по тръбичката донякъде и спира. Делени-

ето, до което е стигнало, показва алкохолния градус.

Любопитно, нали? Обяснението се крие в една от много-

бройните особености на водата. При поставянето й в

стъклен съд между нея и стените му се получават сили

на привличане. Поради тях водата не може да изтича от

достатъчно тънка стъклена тръбичка и ако резервоарът

на виномера се напълни с вода, тя въобще няма да изте-

че при обръщането му. Такива сили на привличане при

алкохола няма. При смесването на алкохол и вода сили на

привличане също има, но са толкова по-малки, колкото

алкохолът е повече. Затова виното изтича само от част

от тръбичката, която е толкова по-голяма, колкото по-

висок е алкохолният градус.

Виномерите могат да измерват алкохолен градус обик-

новено между 0 и 25 с деление 1 градус. За по-точно из-

мерване може да се приготви смес от 50% вино и 50%

вода, при което на 1 деление вече съответства 0,5 гра-

дус и полученото показание от виномера трябва да се

умножи с 2.

При практическото използване на виномерите трябва

да се знаят две важни неща. Първото е, че те са пред-

назначени само за сухи вина, тъй като остатъчната

захар в другите променя показанието. И второ, по-труд-

но се измерва алкохолният градус на бели вина, които са

твърде прозрачни.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРТОМЕРИТЕ
"Чак пък правила!", биха възкликнали някои. "Поставям

го в напитката и гледам докъде потъва. Какво повече?".

Действително възможно е и така да се постъпи, но ко-

гато се интересуваме само приблизително от алкохолния

градус. Има много неща "в повече", които трябва да се

спазват, за да бъде измерването точно. Преди всичко

спиртомерът се измива с топла вода и добре се подсу-

шава (майсторите правят това с ленена кърпа). По същия

начин се постъпва и със специалната стъклена или пла-

стмасова мензура, която понякога е част от комплекта

на спиртомера.

Проверяваната напитка, спиртомерът и мензурата

трябва да са с температурата на помещението, в кое-

то се прави измерването – всички те се оставят в него

поне 3 часа предварително. Същото се отнася и за допъ-

лнителния спирт и вода, които ще се прибавят, ако тряб-

ва да се получи желан алкохолен градус.

Първата стъпка на измерването е добро разклащане

на съда с напитката, след което тя бавно се налива в

мензурата, за да не се получат мехурчета (както нали-

ването на бира в чаша, когато не желаем образуването

на пяна). Нивото й трябва да е 5-6 сантиметра от ръба

на мензурата. Сега тя се покрива с чист пластмасов

лист, притиска се с длан и се разклаща 10 пъти. Изчаква

се евентуално появилите се мехурчета да се махнат и

хванатият за горната си тънка част спиртомер бавно

се потопява в течността, без да докосва стените на

мензурата.

Тук може да се провери дали мензурата и спиртомерът

действително са били чисти. Той се натиска леко, за да

потъне на няколко милиметра и се пуска. По време на

неколкократното му потъване и изплуване се наблюдава

повърхността на течността – при чисти мензура и спир-

томер тя не се набръчква.

Правилното отчитане на алкохолния градус изисква

окото да е на нивото на течността в мензурата (при

нужда приклякаме, вместо да я повдигаме). Делението от

скалата на спиртомера, до което е тя, показва алкохол-

ният градус. При използване на спиртомер с вграден

термометър се отчита и температурата на течност-

та. В противен случай тя трябва да се измери допълни-

телно.
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Инфрачервената лампа отдавна се използва в медици-

ната като терапевтично средство, поддържащо лечеб-

ния процес на различни заболявания. Домашната й разно-

видност е един все още малко популярен, макар и доста

ценен уред. В дома инфрачервената лампа има място в

близост до семейната аптечка и на една ръка разстоя-

ние от тоалетката. Защото тя е страхотно средство

за нагревки на настинали и схванати части от тялото,

върши чудеса при синузитни проблеми, подпомага ефекта

на редица козметични средства.

Доказано е, че инфрачервената светлина ефективно

облекчава мускулни и ставни болки. Подобно на слънчеви-

Дайте инфрачервена
светлина на здравето

те лъчи, комфортната топлина от инфрачервената лам-

па прониква дълбоко през кожата в тъканите, затопляй-

ки приятно участъците от тялото, които се нуждаят от

това, засилва кръвообращението и отпуска мускулите.

Благотворно действащата топлина в разумни граници

резултира в разширяване на съдовете и по-активно оро-

сяване. Същевременно засиленото кръвообращение пома-

га на тялото да се освободи от остатъчни продукти от

обмяната на веществата и изпраща бързо богата на

кислород кръв към напрегнатите области, което ефикас-

но облекчава болката и повишава собствените съпроти-

вителни сили.

Нагряването на кожата с инфрачервената лампа под-

помага ефекта на активни кремове и други козметични

продукти, действащи с дълбоко проникване. Подобрено-

то кръвообращение води до по-добро разширяване на

порите, при което активните съставки се поемат по-

добре. За разлика от ултравиолетовото лъчение, инфра-

червеното няма да ви свърши никаква работа, ако разчи-

тате на него, за да получите шоколадов загар.

Единствената конструктивна особеност на тези ус-

тройства е специалната инфрачервена крушка. Обикно-

вено тя е 150-ватова с концентрични пръстени, спома-

гащи по-точното фокусиране на лъчите върху точно оп-

ределена площ. В интерес на прицелването е възможно-

стта на повечето уреди да бъдат накланяни на до 40

градуса назад. Инфрачервената лампа е оптимизирана за

облекчаване на болки на площ при някои модели с размер

20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, как-

то и за облекчение на симптомите на настинки, чийто

сезон вече е открит.
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Редакцията не носи отговорност за промени, неточности
и грешки в подадената от фирмите информация

Технологични
подаръци
под елхата

Технологични
подаръци
под елхата
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Цифров фотоапарат С540 на
BenQ. 5 мегапиксела. Оптика
Pentax SMC (многослойно просвет-
лен обектив). 3-кратен оптичен
зум, 4-кратен циф-
ров зум. 2,5-инчов
LTPS LCD дисплей.
PASM настройки
(приоритет на
бленда, приори-
тет на скорост,
пълни ръчни на-
стройки, автома-
тичен режим). Ви-
сококачествен клип със звук. Цифров стабилизатор на
изображението. 13 готови програми.

Цена: 259 лв. с ДДС

Производител: BENQ

8-мегапикселов цифров фотоапарат С800 на
BenQ. 8,0 мегапиксела; 1/1,8“ CCD матрица. 3-кратен
оптичен зум, 4-кратен цифров зум. 2,4-инчов дисплей. Ви-
сококачествен клип със звук (MPEG4, 30 кадъра в сек.).
Серийни снимки. Функция диктофон. Макро: 4 см. Обра-
ботка на кадрите в самия фотоапарат.

Цена: 349 лв. с ДДС

Производител: BENQ

Фотоапарат Е600 на BenQ.
6.0 мегапиксела. 3D въртяща се оп-
тика. 3-кра-
тен опти-
чен зум, 4-
кратен циф-
ров зум. 2,5“
LTPS LCD
дисплей, 230
млн. точки.
Висококаче-
ствен клип със звук
(MPEG4, 30 кадъра в сек.). Бърз панорамен фокус. Сним-
ки през определен интервал. Цифров стабилизатор в
режим Спорт. Метално тяло.

Цена: 329 лв. с ДДС

Производител: BENQ

Фотоапарат HP Photosmart R967. Разделителна
способност 10,5 МР. Голям дисплей 7,62 cm диагонал.
Увеличение 30x (3x оптичнo,10x цифровo). Фото и видео
памет 32 MB вградена, SD картов слот до 2 GB. USB 2.0
съвместим, PictBridge. Литиево-йонна батерия (преза-
реждаема). Опционална докинг-станция.

Цена: 679 лв. с ДДС

Производител: Hewlett-Packard

Фотопринтер модел HP Photosmart A618 на
Hewlett-Packard. Скорост
на печат до 39 сек за 10 х 15
cm цветна снимка.
Памет 64 MB.
Разделителна
способност 4800
x 1200 dpi. Ин-
терфейси Hi-
Speed USB 2.0,
PictBridge, 4 кар-
тови слотa,
Bluetooth. Вхо-
дящ капацитет
от 20 листа. Максима-
лен размер на хартията 13 х 18 cm.

Цена: 349 лв. с ДДС

Производител: Hewlett-Packard

DVD Плейър JVC XV-N342S. Възпроизвежда: DVD/
Video, DVD-R/RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW, CD-DA, MP3,
JPEG, DivX, Субтитри на български за DivX, Dolby Digital,
DTS, MPEG цифрови изходи, D/A аудио конвертор - 24 bit/
192 KHz, D/A видео конвертор - 10 bit/54 MHz. Изходи:
1xScart, 1xComponent, 2xRCA (Audio), 1xRCA (Video). Гаран-
ция 24 месеца.

Цена: 149 лв. с ДДС

Производител: JVC
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Телевизор с LCD екран модел LT- 26R71 на JVC.
Новата интегрирана система D.I.S.T. на DynaPix HD ви
осигурява на картина без шум. Пълна изходна мощност,
мегателетекст с памет 1500 страници, графично ек-
ранно меню.

Цена: 1649 лв. с ДДС              Производител: JVC

Видеокамера JVC GZ-M G505. Формат - HDD 30GB,
SD 5 MP, 3xCCD. Увеличение - 10x оптично, 300x цифро-
во. Монитор 2,7", 16:9, LCD. Електронен стабилизатор
на картината. Видео - MPEG2. Аudio - Dolby Digital, 2ch
stereo. Снимки - JPEG (5 MP). SD слот, AV out, USB 2.0 out,
S-VIDEO out. Гаранция 24 месеца.

Цена: 2399 лв. с ДДС

Производител: JVC

DVD видео плейър с марка KENWOOD, модел DVF-
3300 S. DivX / Xvid / MP3 / WMA / JPEG / S-VCD възпро-
извеждане. Субтитри на български. 24bit DAC. Dolby
Digital / DTS изход.

Цена: 168 лв. с ДДС

Производител: KENWOOD

Преносим DVD плейър MUSTEK MP70B с чанта.
Седеминчов TFT дисплей, DIVX субтитри на български
език. SD/MMC слот за карти. USB.

Цена: 186 USD с ДДС

Производител: MUSTEK

Цифров фотоапарат Nikon Coolpix L5. 7.4 мегапик-
села, 5х оптично и 4х цифрово увеличение. VR система
за оптична стабилизация на изображението. 2.5-инчов
LCD дисплей, видеоклип с TV качество. Множество
предварително зададени режими на снимане.

Цена: 585 лв. с ДДС         Производител: Nikon

Цифров фотоапарат Nikon Coolpix S9. 6.18 мега-
пиксела, 3х оптично и 4х цифрово увеличение. Тънко
стилно тяло с голям 2.5-инчов LCD дисплей, видеоклип
с TV качество. Множество предварително зададени ре-
жими на снимане.

Цена: 499 лв. с ДДС        Производител: Nikon
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Широкоекранен 42-инчов плосък телевизор, мо-
дел 42PF9731 на Philips. Pixel Plus 3 HD и съраунд
Ambilight. Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-
T. Готов за HD възпроизвеждане. USB и слот за карта с
памет за моментално възпроизвеждане на мултимедия.

Цена: 7499 лв. с ДДС          Производител: PHILIPS

Система за домашно кино HTS9800W/12 на
Philips. Video Upscaling, подобряващ резолюцията от
SD (Standard Definition) видео сигнал (DVD) до HD (High
Definition). HDMI изход. Dolby Digital EX декодиране, допъ-
лнителен surround канал. Безжични задни тонколони.

Цена: 1819 лв. с ДДС        Производител: PHILIPS

Телевизор, мо-
дел LE-40M71B
на SAMSUNG. 40-
инчов LCD/TFT дис-
плей. HD READY
720P/1080i. 100 Hz
LCD. Ъгъл на види-
мост 178 градуса.
Динамичен кон-
траст 6000:1. Яр-
кост 500 Cd/m2. 2 HDMI входа, PC вход, USB вход. Слот
за карти. PIP (PC/HDMI). SRS TruSurround XT система за
перфектен звук.

Цена: 4999 лв. с ДДС

Производител: SAMSUNG

LCD телевизор, модел LE-40 M 91 на SAMSUNG.
Диагонал 40 инча (100 см). HD READY 720P/1080i. 100HZ
LCD. Яркост 500 cd/m2. Динамичен контраст 10 000:1,
LED Backlight. Звук стерео, мощност 2х10 W, SRS
TruSurround XT. Време на реакция 8 ms. Ъгъл на видимо-
ст:178о/178о. 2 HDMI входа, PC вход, USD вход. Слот за
карти. PIP през HDMI.

Цена: 7999 с ДДС          Производител: SAMSUNG

42" (107 см.) широкоекранен плазмен телевизор
Sang 42PEB43INT. Резолюция: 825х480, яркост: 1000
cd/m2, контраст: 3000:1, PIP, PAP, PAT (2 тунера карти-
на и картина). Телетекст и меню на български. Хипер-
банд стерео тунер. Входове: 2xScart, 1xCVBS, 1xS-Video,
1xDVI, 1xVGA, A/V-in/out, 1xComponent, 1xHDMI. Стойка за
маса, включена в комплекта. Гаранция 36 месеца.

Цена: 2349 лв. с ДДС     Производител: SANG

5.1-канално DVD/Video на Sharp HT-M700H. Мощ-
ност 5 X 50W + 50 W Субуфер. DVD/VCD/CD/CD-RW/MP3
Плейър. Дигитален тунер, divX декодер, Dolby Digital/DTS
декодер. Гаранция 12 месеца.

Цена: 299 лв. с ДДС

Производител: SHARP
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Цифров фотоапарат CyberShot DSC-N2 на SONY.
10,1 мегапиксела Super HAD CCD сензор. Carl Zeiss Vario-
Tessar обектив с 3x оптично увеличение. Чувствителен
на допир LCD екран за навигация и управление на опци-
ите от менюто.

Цена: 829 лв. с ДДС       Производител: SONY

32-инчов BRAVIA LCD телевизор на Sony. Готов за
възпроизвеждане на HD изображения, вграден цифров
ТВ тунер, първокласен LCD панел и технология Live
Colour Creation. HDMI конектори за връзка към HD съвме-
стимото оборудване.

Цена: 2919 лв. с ДДС        Производител: SONY

65-инчов SHARP LCD телевизор, модел LC65GD1E.
6 220 800 пиксела. HD WXGA Black TFT дисплей с технология
Advanced Super ViewТМ. Яркост: 450 cd/m2. Контраст 800:1.
Ъгъл на видимост - 170°. Цифров сателитен тунер (DVB-T).
NICAM/A2 стерео декодер с виртуален Dolby Surround. AVC
система. CI (Common Interface) за Pay-TV (платена телеви-
зия) програми. Мултисистемен аналогов тунер.

Цена: 32 999 лв. с ДДС      Производител: SHARP

Център съраунд система на Високоговори-
тели АД, Благоевград. 4+1 конфигурация (1 x
Tонакс 18C и 4 x Tонакс 18S) с паспортна мощност

4 x 10W и 1 x 20 W. Максимална кратковременна
мощност 4 x 30W и 1 x 60 W.

Цена: 246,86 лв. с ДДС

Производител: Високоговорители

Озвучително тяло Тонакс 08-02 на Високогово-
рители АД. Мощност 30 W и максимална кратковре-
менна мощност 50 W. Номинален честотен обхват 80-
20 хил.Hz. МДФ корпус.

Цена: 69,80 лв с ДДС

Производител: Високоговорители

MP3 плейър A4
Tech T5 с FM. Мул-
тифункционален, еле-
гантен корпус и LCD
дисплей. Поддържани
формати MP1, MP2,
MP3, WMV, ASF и
WAV.

Цена:
48 USD с ДДС

Производител:
A4 Tech
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Озвучителна система Oh
by Tutondo на италианския
производител ATEC. Форма и
звук в съвършено съчетание.
Стилна добавка към всякакъв
вид обзавеждане.

Цена: 1738 лв. с ДДС (с тонко-
лона с поставка и субуфер)

Производител: ATEC

Комплект CD плейър и усилвател, модел Classic
5350 Special Edition на Creek. Обновена конструк-
ция, отделен power-amp и pre-amp и дистанционно уп-
равление за спиране/пускане и контрол на силата на
звука. А/B-селекция, включване на два чифта колони към
усилвателя. Вход за слушалки на предния панел.

Цена: 3540 лв. с ДДС

Производител: Creek

CD плейър, модел Destiny на Creek. Супер качество
на звука, стабилност, множество нови подобрения и
модификации.

Цена: 2770 лв. с ДДС      Производител: Creek

Колони на Epos от
серията М: Epos
М12.2 (двулентови, бас
рефлекторни със 150
мм. уфер); Epos M15.2
(стоящи на пода, задно
включване, двуленто-
ви); и Epos М22 (трилен-
тови, отделно захран-
ване на всеки от от-
делните драйвове, по-
средством конектори
със златно покритие).

Цена: 1138 лв. с ДДС,

1770 лв. с ДДС,

2400 лв. с ДДС

Производител: Epos

Комплект колони за домашно кино от френска-
та фирма Highland. Включващ предни, задни колони,
център, субуфер.

Цена: 3500 лв. с ДДС

Производител: Highland

Компактен портативен MP3/WMA плейър на
JVC модел XA-MP51S. Вградена 512 MB флаш памет
за 120 MP3 или 240 WMA файла. Вграден FM стерео ту-
нер със забележително качество на звука. Функция дик-
тофон. Голям дисплей. Поддържани формати MP3, WMA,
WMA-DRM. USB 2.0 връзка.

Цена: 239 лв. с ДДС        Производител: JVC
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5.1- канален AV ресивър, модел KRF-V5100 DS на
KENWOOD. Изходна мощност 5 канала по 100 W всеки.
Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx 7.1-ch и DTS-ES декоди-
ране. Digital MW/ FM RDS тунер.

Цена: 405,60 лв. с ДДС

Производител: KENWOOD

Комлект FSA-1803 5.1 на PiP Audio. Тонколони:
максимална мощност 10 W, номинална мощност 5 W.
Активен 5.1 субуфер: максимална мощност 30 W, номи-
нална мощност 15 W.

Цена: 99 лв. с ДДС

Производител: PiP Audio

Комплект 2 броя колони PS-050B на PiP Audio.
Импеданс 6 ома. Максимална мощност 160 W, номинал-
на мощност 80 W. Честотна лента 42Hz – 20kHz. Раз-
мери 500x260x330 mm.

Цена: 149 лв. с ДДС

Производител: PiP Audio

MP3 плейър с вградени колонки, модел YP-K5 на
Samsung. Елегантен дизайн. Разновидност с 512 МВ
вградена памет. Стандартен набор поддържани аудио
формати - MP3, WMA, ASF и OGG.

Цена: 399 лв. с ДДС (очаквана цена)

Производител: Samsung

Аудио система Sharp CD-SW300H. 3-way Mini Stereo
System, 5 CD/MP3/WMA changer, 2 x 190 W + 380 W Суб-
бас и Full Logic. Двоен касетъчен дек, CD-R/RW playable.
RDS тунер. Гаранция: 12 месеца.

Цена: 479 лв. с ДДС

Производител: SHARP

Джубокс Philips GoGear,
модел HDD6320. 30GB ка-
пацитет за съхраняване.
MP3 и WMA възпроизвежда-
не. Голям цветен дисплей.
Сензорни бутони за интуи-
тивно управление. Super-
Scroll навигация.

Цена: 629 лв. с ДДС

Производител: Philips
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Комплект стерео аудио уредба, модел Synthesis
HI FI set II на Synthesis. Мек лампов звук, дълбочина и
детайлност на картината. Интегриран усилвател, CD
плейър, стоящи на пода колони Debut с 2,5 лентова, бас-
рефлекторна система.

Цена: 6800 лв. с ДДС          Производител: Synthesis

Уолкмен модел NW-S200 на
SONY. Здраво и водоустойчиво
тяло. Различни функции за възпроиз-
веждане, включително Music Pacer
(регулиране на темпото) и Shuffle
Shake (разбъркано възпроизвеждане
чрез разтърсване), FM тунер и бро-
яч при спортуване.

Цена: 299 лв. с ДДС

Производител: SONY

Цветен видеодомофон Commax
CDV-4HC. Дисплей с висока резолюция.
Управление на врата. Възможност за вто-
ра слушалка. Връзка с охрана. Опционално
- модул за съхранение на снимки.

Производител: Commax

GPS навигатор от Hewlett-Packard, модел HP
iPAQ rx5710. Интегриран SIRF star 3 GPS ресивър с
TomTom NAVIGATOR 6 и предварително заредени реги-
онални карти. 64 MB SDRAM памет, 1 GB flash ROM. 3.5-
инчов TFT дисплей. Bluetooth 2.0.

Цена: 699 лв. с ДДС (препоръчителна)

Производител: Hewlett-Packard

Мишка, модел MX Revolution на Logitech. Три скро-
ла: за преглеждане на стра-

ници MicroGear Precision
Scroll Wheel, скрол за
смяна на приложенията
и One-Touch Search за
намиране на дума или
фраза от документ и
свързаните с нея ре-
зултати в Мрежата.

Цена: 99 EUR

Производител:
LOGITECH

Уебкамера  Logitech QuickCam Ultra Vision. Инова-
тивна технология Logitech RightLight 2, променяща ви-
деонастройките на камерата спрямо мястото на из-
ползването й. Обектив с 5 стъклени лещи, хромирани
детайли, вграден микрофон.

Цена: 80 EUR с ДДС        Производител: LOGITECH
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Говорители
Logitech Z-10
Interactive 2.0.
Осветен дисп-
лей, часовник и
чувствителни на до-
пир бутони за управление на
лицевата страна. Подходящи за настолен и за преносим
компютър. Осигуряват качествен звук, без отделен
субуфер.

Цена: 199 EUR с ДДС      Производител: LOGITECH

Домашен компютър MULTIRAMA PARTNER 517-BS.
Процесор Intel Pentium 4 531. Памет 512MB DDR 2. Твърд
диск 80GB SATA. DVD+-RW DL.  Вградена видео карта 64MB.
Мрежова карта 10/100Mbps. Монитор NEC 73V.

Цена с ДДС: 579 лв. ( компютър); 939 лв. (комплект)
(Подарък клавиатура и мишка)

Производител: MULTIRAMA

DECT телефон
с безжична ка-
мера, модел
K X - T G 8 1 2 0
на Panasonic.
1,5-инчов Full Dot
цветен дисплей.
Телефонен указа-
тел с 200 пози-
ции, вграден те-
лефонен секре-
тар на базата за
(около 40 мин). Телефонни разговори чрез телефонна ли-
ния и чрез РС връзка (VOIP). Опционално допълнителна
камера и безжичен USB адаптер. Skype Buddy List, показ-
ващ активните контакти.

Производител: PANASONIC

Безжична мрежова
камера, модел PT7137
на Vivotek. 1/4“ Color
CMOS. Минимална осве-
теност 1Lux. Обек-
тив F 4mm/2.0. Ви-
део и аудио в ре-
ално време чрез
2.5G/3G Mobile.
MPEG4. 30 кадъра
при пълна VGA
разделителна способност 640x480.

Цена: 345,60 USD с ДДС      Производител: Vivotek

Джойстик с вибрации QF
688UV Windstorm Pro от
RockFire. 1 спусък, 5 бутона,
w/view finder, Throttle. USB.

Цена: 24 USD с ДДС

Производител: ROCKFIRE

LCD часовник на ELITE. Течнокристален дисплей. Бу-
дилник, календар, термометър. Бутон за спиране на
будилника и включване осветлението на дисплея. Функ-
ция „Заключване“.

Цена: 19, 90 лв. с ДДС       Производител: ELITE
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Цветен гумиран термос ELITE. Изработен от
неръждаема стомана 18/10. Бутон за лесна употреба-
отворено/ затворено. Допълнително вътрешно покри-
тие, запазващо температурата на течностите до 24
часа. Вместимост 750 мл. Избор между червен, син или
черен модел.

Цена: 13 лв. с ДДС         Производител: ELITE

Прахосмукачка  VCE-175 на Fagor. Сила на въздуш-
ния поток - 300W. 4 нива на филтриране. Метални те-
лескопични тръби. Специален накрайник за паркет.
Място за аксесоарите. Автоматично прибиране на
кабела. Филтър за изходящия въздух. Мощност: 1700W.

Цена: 122 лв. с ДДС        Производител: FAGOR

Ютия PL-2206C на Fagor. Oснова от неръждаема
стoмана с керамично. Противокапкова система, систе-
ма за перманентно омекотяване на водата, система за
самопочистване. Прозрачен резервоар за вода - 300 мл.
Регулиране на парата (0-35 гр/мин) и температурата.
Бутон за допълнителна пара, спрей-бутон. Функция верти-
кално гладене. Защита от прегряване. Въртене на кабе-
ла на 360 градуса. Мощност: 2200W. Гаранция 24 месеца.

Цена: 56 лв. с ДДС          Производител: FAGOR

Вентилаторна печка TESY модел HL 200 H на
FICOSOTA. Терморегулатор, безопасна метална ре-
шетка, устройство против замръзване, възможност
за лятна вентилация.

Цена: 33 лв. с ДДС            Производител: FICOSOTA

О с в е т и т е л н и
тела на италианс-
кия производител
Lucente. Серия
Project 03 с непряка
светлина.

Цена: 350 лв. с ДДС

Производител:
Lucente

Ютии, модели GC4430 и GC 4440 Ionic
DeepSteam на Philips. Технология за йонизирана
дълбокопроникваща пара, образуваща по-плътна и фина
пара. Удължен връх за достигане на парата до трудно-
достъпни места. Парен удар със 100 гр.

Цена: 209 лв./219 лв. с ДДС  Производител: Philips
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Ютии, модели GC
8260 и 8220 на
Philips, от серия
8000. Голям 1,4-лит-
ров подвижен воден
резервоар, малка ос-
нова А4 за удобно по-
ставяне на дъската
за гладене, бързо заг-
ряване за по-малко от
2 минути, лесен за уп-
равление контролен
панел, функция за по-
чистване на накипа,
1200 вата, дълъг жи-

вот, бойлер от неръждаема стомана, постоянна хори-
зонтална и вертикална пара.

Цена: 599/509 лв. с ДДС       Производител: Philips

Парна ютия ADVANCER на ROWENTA. 400 микро отво-
ра. Отлично разпределена пара под налягане, регулируема
за деликатни и за дебели и измачкани тъкани. Вертикална
пара за завеси и окачени тъкани. Прецизен контрол на тем-
пературата със светлинен индикатор. Вградена антива-
ровикова касета. Електронно самоизключване. Антикапко-
ва система. Самопочистване. Мощност 2400 W.

Цена: 176 лв. с ДДС (на дребно)

Производител: ROWENTA

Маслен радиатор
SANG RS-9 с мощ-
ност 2000 W. 2 сте-
пени на мощност, 9
ребра, Термостат. Га-
ранция 24 месеца.

Цена: 66 лв. с ДДС

Производител: SANG

Вентилаторна
печка SC-158
на SCARLETT.
Мощност 2000 W.
Степени: студе-
но, топло, горещо,
4 - п о з и ц и о н е н
ключ, регулируем
термостат. 2
нива на защита:

автоматично изключване, предпазител, вградена
дръжка.

Цена: 16,99 лв. с ДДС    Производител:  SCARLETT

Ютия Scarlett SC-1138S. Мощност: 1400W. Гладене
с пара, спрей. Плоча от неръждаема стомана. Гаранция
12 месеца.

Цена: 26 лв. с ДДС        Производител: SCARLETT

Прахосмукачка SC-082 на Scarlett. Всмукателна
мощност 300 W. Метални телескопични тръби. Индика-
тор за напълване. Капацитет на текстилната торба
2,5 л. Накрайници за под и за мебели. Мощност 1600 W.

Цена: 85 лв. с ДДС        Производител: SCARLETT
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Синусоидален ин-
вертор, модел
Clever 500W от
Синкеар. Изключи-
телно подходящ за
всички видове помпи и
котли.Входно напре-

жение 175 – 265 VAC.
Стабилизатор на напреже-

нието от 90V до 300V. Изходя-
ща форма на вълната - чиста си-

нусоида. Управление на зареждане-
то - микропроцесорен контрол. Проектиран за работа
с индуктивни товари. Защита от претоварване, късо
съединение, токов удар.

Цена: 220,74 лв. без ДДС    Производител: SINECARE

Вентилаторна печка CA-2400 на TAURUS. Мощ-
ност 2400 W, 2 степени на мощност, позиция против
замръзване, възможност за монтаж на стена, студен
вентилатор. Гаранция 36 месеца.

Цена: 45.90 лв. с ДДС

Производител: TAURUS

Комбиниран баро-, влаго- и тер-
мометър на TFA Dostmann. Кла-
сическа форма за носталгично или
рустикално оформяне на интерио-
ра.

Цена: 91 лв. без ДДС

Производител: TFA Dostmann

Уред за контрол на кли-
мата, модел Klima
Control Set на TFA
Dostmann. Включва дигита-
лен термометър-влагомер
Comfort Control за следене на
температура (-10°...+60°C,
точност ±1°C) и влажност
(99% ±3%), показание на дос-
тигнати максимална и мини-
мална стойност, точка на
образуване на роса в поме-
щението, алармена функция
за опасност от растеж на
плесен. Инфрачервен термо-

метър за безконтактно измерване на температурата
на повърхности – стени, прозорци, радиатори, хранител-
ни продукти, супи, бутилки.

Цена: 59 лв. с ДДС    Производител: TFA Dostmann

Синусоидален инвер-
тор, модел Might 10KW
от Синкеар. Подходящ за
захранване на цяло домакин-
ство. Входно напрежение
175 – 265 VAC. Стабилиза-
тор на напрежението от
90V до 300V. Изходяща фор-
ма на вълната - чиста сину-
соида. Управление на зареж-
дането - микропроцесорен
контрол. Проектиран за ра-

бота с индуктивни товари. За-
щита от претоварване, късо съе-

динение, токов удар

Цена: 2910,60 лв. без ДДС

 Производител: SINECARE

Синусоидален ин-
вертор, модел
Steady 2KW от
Синкеар. Предназна-
чен за по-големи кон-
суматори – до 2000 W,
домакински електро-
уреди, силови инстру-
менти и др. Входно

напрежение 175 – 265
VAC. Стабилизатор на на-

прежението от 90V до 300V.
Изходяща форма на вълната - чи-

ста синусоида. Управление на зареждането - микропро-
цесорен контрол. Проектиран за работа с индуктивни
товари. Защита от претоварване, късо съединение,
токов удар.

Цена: 654,89 лв. без ДДС   Производител: SINECARE
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Термометър на Гали-
лео, модел на немска-
та компания TFA
Dostmann. За контрол
на температурата и де-
корация във всякакви по-
мещения. Температурни
обхвати от 18°C до
24°C, през 2 °C или 1 °C.

Височини 18, 28, 33, 44, 64
см, цвят на плаващите
сфери по желание.

Цена: 15/21/32/39/
105 лв. с ДДС

Производител:
TFA Dostmann

Минидестилатор на
TFA Dostmann, Герма-
ния. Хит за всяко домаш-
но парти. Пред очите на
компанията превръща за 4
минути чаша вино в чашка
бренди.

Цена: 410 лв. с ДДС

Производител:
TFA Dostmann

Домашна метео-
станция, модел
Smart на TFA
Dostmann. Базова
станция и до 3
външни осезатели за
температура и влага
с безкабелно предава-
не на данните. Про-
гноза за очакваната
най-ниска нощна тем-
пература, прогнозни
индекси за мъгла,
сняг, слана, гръмотевична буря, силен вятър, вероятност
на прогнозата. Със стойка или за окачване на стена.

Цена: 269 лв. с ДДС

Производител: TFA Dostmann

Домашна метео-
станция Sputnik
на немския произ-
водител TFA
Dostmann. Съдържа
барометър, влаго-
мер, термометър.
Защитна сфера от
плексиглас, месингов
статив.

Цена: 290 лв. с ДДС

Производител:
TFA Dostmann

Вградена ста-
ционарна пра-
хосмукачка за

централно почистване, модел М580 на амери-
канския производител Vacuflo. Максимална площ за
почистване 650 м2, дължина на разводката от най-да-
лечната розетка до изхода 54 м. Сила на изсмукване 105
дюйм. воден стълб, мощност на засмукване 535 AW,
мощност 1700 W. Ниво на шум 64,9 dBA, обем на контей-
нера 23 л.

Цена: 1530 EUR без ДДС

Производител: Vacuflo

Лампи, модел Kolorki на пол-
ския производител Volta. Се-
рии Kolorki гъба, Kolorki туба и
Kolorki ваза. Е14 max. 40W. Израбо-
тени от цветно опалово стъкло,
размер H 270 mm., d = 120 mm.

Цена: 30 лв. с ДДС

Производител: Volta
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Устройство за
камина CALDOFA,
оптимизиращо
излъчваната от
нея топлина. Из-
тегля студения
въздух от стаята,
затопля го и го
връща обратно при-
ятно топъл. Пости-
га значителни ико-
номии чрез циркула-
ция на въздуха. Ос-
тавете вратите

отворени, CALDOFA може да затопли няколко стаи!

Цена: 304 лв. без ДДС
(-15% отстъпка)

Производител: VORTICE

Електрическа
печка за стена
на италианс-
кия производи-
тел VORTICE.
Особено подходя-
щи при липса на
централно ото-
пление. Почти
безшумни, прило-
жими и в спални
помещения. Ком-
пактни, разнооб-

разие от модели, мощност от 600 до 2000 W. Малки, но
с много топлина!

Цена: 113 лв. без ДДС
(-15% отстъпка)

Производител: VORTICE

Инфрачервена
стенна печка
за незабавно
з а т о п л я н е
TERMOLOGIKA
на италианския
производител
VORTICE. Мигно-
вен комфорт за 30
сек. Лъчите загря-
ват хората, а не въздуха, което ги прави много икономич-
ни. Абсолютно безшумни, тъй като нямат движещи се
части. Подходящи за помещения, където е необходимо
бързо затопляне като бани, работни помещения и други.
Разнообразие от модели – мощност 600, 1200, 1800 W.

Цена: 58 лв. без ДДС
(-15% отстъпка)

Производител: VORTICE

Преносим обезвлаж-
нител YL-2006. Обезв-
лажняване до 10л./24ч.,
обем на резервоара 3,5
литра, въздушна циркула-
ция 122 м3/ч , работни ус-
ловия 5-35 градуса, хигро-
стат за нагласяване на
желаната влажност,
филтър, предварително
третиран с антибакте-
риални и антигъбични
препарати, задържа прах
и други въздушни замър-
сители.

Цена: 289 лв. с ДДС

Производител:
YOU LONG

Преносим обезвлаж-
нител YL-2009. Обезв-
лажняване до 9 л./24 ч.,
обем на резервоара 1,6
литра, работни условия 5-
35 градуса, въздушна цир-
кулация 136 м3/ч. Двуско-
ростен – тих и нормален
режим на работа. Вгра-
ден температурен сен-
зор. Филтър, третиран с
антибактериални и ан-
тигъбични препарати,
задържащ прах и други
въздушни замърсители.

Подарък – допълнителен филтър с активен въглен.

Цена: 289 лв. с ДДС      Производител: YOU LONG

Преносим обезвлажни-
тел YL-2020Е. Обезв-
лажняване до 20 л./24 ч.,
обем на резервоара 3,5 л.
въздушна циркулация 295,8
м3/ч, работни условия 5-35
градуса. По-малко тегло.
Филтър, третиран с ан-
тибактериални и ан-
тигъбични препарати,

задържа прах и други въздушни замърсители. Вграден
температурен сензор.

Цена: 539 лв. с ДДС      Производител: YOU LONG
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Уред за стягане на
бюст Brest Toner
от Dezac. Повишава
еластичността и мо-
делира формата на
бюста, оформя, стяга
и повдига отпуснат
бюст, регулира кръво-
обращението, стиму-
лира оросяването на
клетките и възвръща
еластичността на
кожата. Четири са-
мостоятелни програ-
ми. Оптимално безо-
пасен и ефективен.

Цена: 132 лв. с ДДС         Производител: Dezac

Уред за лице-
во тонизира-
не Facial Toner
на английския
п р о и з в о д и -
тел Dezac. Не-
жно и леко сти-
мулиращо маса-
жиране на муску-
лите на лицето
и кожата. При
редовна употре-
ба стяга лицеви-
те мускули, на-
малява бръчици-
те около уста-

та и очите, стяга отпуснатата кожа и двойната бра-
дичка. Хипоалергенни накрайници.

Цена:156 лв. с ДДС         Производител: Dezac

Уред за масаж
Optima Plus на
английския про-
и з в о д и т е л
DEZAC. 10 про-
грами с възмож-
ности за трени-
ране на цялото
тяло, антицелули-
тен масаж, про-
тивостресов ши-
ацу масаж, основ-
на,  средно труд-
на и екстремно
трудна трени-

ровка, програми за стягане на бюста и бедрата и релак-
сиращ масаж.

Цена: 300 лв. с ДДС        Производител: DEZAC

Велоергометър KTN
2517. Функции на ком-
пютъра: разстояние,
време, сканиране, кало-
рии, скорост. Регулиране

на седалката. 8 степени на натоварване, Гаранция 12
месеца.

Цена: 199 лв. с ДДС            Производител: KTN

Перлена вана,
модел MV 30 на
немския произ-
водител Petra.
Осигурява пълен
релакс във ваната
чрез масажа с
бълбукащи въз-
душни мехурчета.
Дистанционно уп-
равление с инфра-
червена светлина,
регулира силата на въздуха - 10 степени, 30-минутна
програма за релаксация и масаж, въздушна скара с раз-
мери 100 х 30 см, гъвкав маркуч за въздуха - 2,5 м. Регу-
лира кръвното налягане, намалява ревматичните оплак-
вания, действа успокояващо на нервната система.

Цена: 660 лв. с ДДС      Производител: Petra-еlectric

Вана-масажор за крака, модел PMF 1232 от
BOSCH. Вибрационен, фонтанен, воден или комбиниран
масаж. Лесно обслужване, 2 масажни ролки, инфрачерве-
но нагряване, лесно почистване.

Цена: 94 лв. с ДДС      Производител: BOSCH
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Деколте студио
UVA HB 311 на
Philips. Домашен со-
лариум с мощност
140 вата, поле на
действие 40х30см, 6
флуоресцентни UVA
лампи, 60-минутен
таймер с автома-
тично изключване, 4
позиции на запаме-
тяване, защитни
очила.

Цена: 315 лв. с ДДС

Производител:
Philips

Уред INNERGIZE HB 945
на Philips. Солариум, инф-
рачервени нагревки, арома-
тотерапия, озвучаване.
Мощност: тен (1485 вата),
инфрачервена топлина.
Поле за тен за цяло тяло
190х70 см. Ароматизиране
с ароматни гранули. Озву-
чаване със звуци от приро-
дата. Регулируема височи-
на, брояч, таймер със за-
щитно изключване, филтър
за тена. Компактен – лес-
но се прибира като куфар
за удобно съхранение.

Цена: 2499 лв. с ДДС        Производител: Philips

Сешоар Studio 1400 на Taurus. Мощност: 1400W. 2
степени на мощност. Струйник. Дифузер. Сгъваема
дръжка. Гаранция 36 месеца.

Цена: 28 лв. с ДДС          Производител: TAURUS

Aналитична вез-
на Bodysignal на
TEFAL. Проследява
еволюцията в мас-
тната маса и в мус-
кулната маса.
Светлинен индика-
тор VISIO CONTROL
за развитието в
теглото. 4 памети
за 4 потребители.
4-микросензорна
технология на
TEFA.L Показва ин-

дивидуалните показатели мин/макс. лимити (мастна
маса). Дава резултати в килограми за тегло и мастна
маса. Автоматичен старт, голям LCD дисплей.

Цена: 133 лв. (препоръчителна на дребно)

Производител: TEFAL

Машинка за подстригване HOMEPRO BASIC
S200 на WAHL. Подстригва, оформя, очертава. Удоб-
на за използване в домашни условия. Тиха, бърза и с ком-
плект от 11 аксесоара, 4 гребена. Тегло 681 грама.

Цена: 30 лв. с ДДС        Производител: WAHL

Тример за нос Dual Head на WAHL. Почиства косми-
те в носа, ушите и веждите. Изработен от високока-
чествени стоманени ножчета с ротативни движения,
лесни за измиване под течаща вода. Работи на бате-
рии, подходящ за цялото семейство. Лек, компактен и
лесен за употреба.

Цена: 24 лв. с ДДС        Производител: WAHL
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Тример, модел Sterling 2
Plus. Комбинирана мултифунк-
ционалност за подстригване
на коса. Нож на щипка, 4 плас-
тмасови гребена, зарядно с
LED, почистваща четка, пред-
пазител за остриетата. Мо-
тор 5800 об./мин. Заредената
батерия издържа 60 мин.Тегло
125 гр.

Цена: 132 лв. с ДДС

Производител: WAHL

Комплект за закуска
Solitaire от BOSCH.
Включва термо-кафема-
шина ТКА 8SL1 за 8 големи
или 12 малки чаши кафе,
тристепенен избор за
аромат, технология за
пълно извличане на кафе-
то и аромата. Термокана
ТWК 8SL1 за 1,7 л. бързо за-
топляне на вода, иноксов
антиваровиков филтър в
чучура. Компактен тос-
тер ТАТ 8SL1 за две филии хляб, 9-степенен избор на тем-
пературата със светодиодна индикация, приставка от
инокс за две хлебчета, ненагряващ се корпус.

Цени с ДДС: 273 лв. (термо-кафемашина);
151 лв. (термокана); 213 лв. (тостер)

Производител: BOSCH

Грил и сандвич мейкър, модел WR 25 на
DELONCHI. Компактен дизайн и възможност за съхра-
няване във вертикална позиция. Светлинен индикатор
за достигната зададена температура. Дръжка, обезо-
песена от нагряване. Два вида преси – гладка и оребре-
на. Регулируем термостат.

Цена: 82 лв. с ДДС        Производител: DELONGHI

К а ф е в а р к а
ELITE. Работен
капацитет 10/12
чаши, мощност
800 W, подвижна
поставка за фил-
тър, противокап-
кова система, по-
стоянен филтър,
термоустойчива
кана, индикатор за
нивото на водата
и бутон с индика-
тор „Включено“.

Цена: 19.90 лв. с ДДС         Производител: ELITE

Напълно разглобяем фритюрник модел F-3200
на Fagor. Обем 2,5 л. Лесно отстраняем и почистващ
се постоянен филтър. Избор на температура от 160 до
190 градуса + размразяване. Топлоизолиран корпус. Емай-
лово покритие от вътрешната страна. Мощност 2100
W. Гаранция 24 месеца.

Цена: 89 лв. с ДДС              Производител: FAGOR

Грил, модел BBC-846 на Fagor. Незалепваща гладка
плоча. Размери на плочите: 520х270 мм. Топлоизолирани
дръжки. 5-позиционен термостат. Канал за оттичане
на мазнината. Мощност 2000 W. Измиване в съдомиял-
на машина. Гаранция 24 месеца.

Цена: 79 лв. с ДДС          Производител: FAGOR
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Кафемашина за
еспресо Fagor
CR-282. Обем -
1,2 литра, за 12
чаши. 2 филтъра
за избор на една
или две чаши кафе.
Накрайник за пара.
Мощност 1000 W.
Индикатор за ни-
вото на водата.
Налягане 15 бара.
Гаранция 24 месе-
ца.

Цена: 129 лв. с ДДС        Производител: FAGOR

Електрическа
кана модел ТК-
180 на Fagor.
Мощност 2000W,
скрит нагрева-
тел, въртене на
360о, автоматич-
но изключване,
светлинен индика-
тор на термоста-

та, бутон вкл./изкл. Отварящ се капак прикрепен към
каната

Цена: 39 лв. с ДДС             Производител: FAGOR

Миксер с паса-
тор и въртя-
ща купа Fagor
SP-251 PLUS.
4 скорости +
Turbo. Неръжда-
еми бъркалки.
Възможност за
поставяне на
стената. Мощ-
ност 210 W. Га-
ранция 24 месе-
ца.

Цена: 59 лв. с ДДС          Производител: FAGOR

Сандвич-тостер с
незалепващи плочи
Fagor SW-200. Изряз-
ва, запечатва и деко-
рира филиите. Свет-
линен индикатор
за термостата.
В е р т и к а л н о
съхраняване .
Мощност 700 W.
Цвят - сив ме-
талик. Гаранция
24 месеца.

Цена: 30 лв. с ДДС             Производител: FAGOR

Тенджера под налягане Rapid Express на FAGOR.
Капацитет - 6 л., неръждаема стомана, избор на 2 нива
на налягане,намаляване на налягането, контрола се осъ-
ществява от капака.Позиция за изваждане на дюзата за
по-лесно почистване. Тройна защита

Цена: 69 лв. с ДДС             Производител: FAGOR

Тостер модел TE-290 C на Fagor. Хромиран корпус,
9 позиции на термостата, бутон Stoр, автоматично из-
ключване, отделение за трохите. Мощност: 680 W

Цена: 35 лв. с ДДС             Производител: FAGOR
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MULTIPRO, модел
FP920 на фирма
KENWOOD. Мулти-
функционална мелач-
ка, преса за цитрусо-
ви плодове, сокоиз-
стисквачка, авто-
матична настройка
на скоростта на ря-
зане. Работен съд с
обем 3 литра,
стъклен резервоар
за сокове и течнос-
ти с обем 1,5 литра.
Пълен комплект дис-
кове за рязане и на-
стъргване.

Цена: 305 лв. с ДДС        Производител: KENWOOD

Напълно автоматична кафе-
машина, модел AUTOMATIC
ESPRESSERIA XP7240 на
KRUPS. Термоблок от неръжда-
ема стомана, налягане 15 бара.
Вградена кафемелачка с прозра-

чен корпус и капаци-
тет 275 гр., хермети-
чески капак. 3 нива на
мелене. Прозрачен ре-
зервоар за вода с капа-
цитет 1,8 л., LCD дисп-
лей, система Auto-

Cappucino, резервоар за отпадъци, подвижна ваничка за
остатъчна вода, програмируемо включване/изключване,
електронна програма за изплакване, програма за почи-
стване от варовик.

Цена: 1159 лв. с ДДС (на дребно)

Производител: KRUPS

Кафемашина за
вграждане, модел
EKV 6600.0M на
KUEPPERSBUSCH.
LED дисплей, централно изключване, отложен старт,
електронен часовник с указания за дата и час, функция
Standby, функции пара и топла вода, автоматична про-
грама за самопочистване.

Цена: 3317 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH

Микровълнова фурна, модел ЕMWK 1050.0М на
KUEPPERSBUSCH. Сензорно управление, функция
топъл въздух с вентилатор, грил, автоматично размра-
зяване, червен дисплей, мощност на микровълните 1000
W, автоматични програми за затопляне и печене, елек-
тронен часовник с аларма.

Цена: 1700 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH

Парти грил количка,
модел PGW 4000.0 E на
K U E P P E R S B U S C H .
Стъклокерамична, устой-

чива на надраскване
грил повърхност. 2

отделни грил
зони с отделно
управление. Сва-
ляема грил- пло-
ча с крачета -
може да се пол-
зва и поставена
върху кухненски

работен плот.

Цена: 2148 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH

WOK 45.00 Парти-Уок на Petra, Германия. Уред за
китайско готвене, снабден с емайлиран капак, котлон
с температурен регулатор, контролна лампа, 10 клеч-
ки и упътване за работа с няколко рецепти.

Цена: 156 лв. с ДДС      Производител: Petra-еlectric
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Електронен автомат за вакуумиране, модел FS
500 на Petra, Германия. Залепва и реже в една операция,
изтегля въздуха за 30 сек. и слепва отвора за 12 сек. Вари-
ращо време за вакуумиране, сигнализираща лампа, връзка
с програмните символи, гнездо за кабела, оригинална рол-
ка фолио от полиетилен за готвене и за замразяване.

Цена: 78 лв. с ДДС       Производител: Petra-еlectric

Скара HD 4427 на Philips. Позволява печене на грил без
пушек, благодарение на воден резервоар, улавящ части-
ците мазнина и храна. Две различни повърхности за пече-
не и пържене. Мощност 1850 вата, плоча с незалепващо
покритие, топлоизолирани дръжки, регулируем термо-
стат за избиране на оптималната температура.

Цена: 129 лв. с ДДС       Производител: Philips

Фритюрник SC-183 на Scarlett. Мощност: 1800W.
Капацитет 2,5л. карбонов филтър, 30 мин. механичен
таймер

Цена: 89 лв. с ДДС     Производител: SCARLETT

Кафемашина SC-031 на
Scarlett с капацитет
10-12 чаши. По-
стоянен филтър.
Противокапкова
система. Мощ-
ност 800 W. Гаран-
ция 24 месеца.

Цена:
23 лв. с ДДС

Производител:
SCARLETT

Тостер Scarlett SC-110. Бутон Стоп, 7 степени, от-
деление за трохите. Мощност 900 W. Гаранция 12 ме-
сеца.

Цена: 22 лв. с ДДС        Производител: SCARLETT

Kомплект за закуска с
Porsche дизайн от
SIEMENS. Включва тер-
мо-кафемашина TC 911P2
за 8 големи или 12 малки
чаши кафе, технология за
пълно извличане на кафе-
то и запазваща аромата
термокана. Термокана
TW 911P2 за 1,7 л. бързо за-

топляне на вода, функция lift-switch-off и подвижен филтър
за варовик от инокс в чучура. Тостер с дълъг процеп TT
911P2 с осветен LC дисплей и 11 степенно регулиране
на препичането, coolTouch корпус и уникална интегри-
рана приставка за препичане на хлебчета. Уредите са
с корпус от повърхностно обработен алуминий.

Цени с ДДС: 324  лв. (термо-кафемашина);
181 лв. (термокана); 270 лв. (тостер)

Производител: SIEMENS



ñòð. 81

кухненски елект
роуреди

Хладилник Beko DS25CB.
Обем на хладилната 184 л. и
обем на камерата 51 л.. Авто-
матично размразяване, термо-
регулатор, стъклени полици, 1
метален решетъчен рафт в
камерата. Размери 144/55/60
см. Гаранция 36 месеца.

Цена: 395 лв. с ДДС

Производител: BEKO

Свободно сто-
яща печка мо-
дел BO 683 SK
на Bompani. 5 га-
зови котлона с го-
лям газов котлон
5100 см3, мулти-
ф у н к ц и о н а л н а
електрическа фур-
на. Електронно за-
палване, система
за сигурност
„стоп газ“. Защи-
тени от нагрява-
не и киселини ка-
пачки на горелките. Електронен програматор с начало
и край на готвене до 24 часа. 3 години гаранция.

Цена: 2499 лв. с ДДС       Производител:  Bompani

Иноксов хладилник
Candy CFM 3665E. По-
дарък обезмирисител
Frigo. Обем на хладилна-
та част: 201 л., обем на
фризера: 86 литра. Енер-
гиен клас: А+. Автома-
тично размразяване. Вен-
тилатор. Терморегула-
тор. Стъклени рафтове.
40 л. отделение за свежи
продукти. Гаранция 36
месеца.

Цена: 825 лв. с ДДС        Производител: CANDY

Пералня Candy
GO 610 TXT. Ка-
пацитет 6 кг, 1000
о б о р о т а / м и н .
Енергиен клас: А+,
клас на изпиране:
А. LED дисплей, от-
ложен старт,
кратка програма,
бутон „упорити
петна“, бутон
„лесно гладене“. Га-
ранция 36 месеца.

Цена: 659 лв. с ДДС           Производител: CANDY

Аспиратор, модел INFINITY LCD 60/90 на
Conegliano. 800 m3/h. Лесен soft-touch контрол. LCD
дисплей с часовник. Таймер и индикатор за почистване
на филтрите. Индикатор за аларма. Халогенна лампа.
Закалено стъкло. Постоянни метални филтри. Възмож-
ност за безкоминна употреба (филтри с активен
въглен). 5 скорости (LCD). Инокс.

Цени с ДДС: 558 лв. (60 сm модел); 610 лв. (90 сm модел)

Производител:  Conegliano

Фурна за вгражда-
не, модел ALBA IX
на Conegliano. 11
функции (вкл. пица,
въртящ се грил-шиш).
Телескопична лавица.
Лесна за употреба
електронна система:
контрол на функциони-
ращите системи, на
температурата. Ди-
гитален часовник с
програматор за начало и край на готвенето. Таймер.
Индикатор за температурата във фурната. Функция за
блокиране. Охлаждаща вентилационна система, посто-
янен филтър за вентилатора (възможност за миене).
Подвижни вътрешно и средно стъкла за лесно почи-
стване. Инокс.

Цена: 850 лв. с ДДС        Производител: Conegliano
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Стъклокерамичен плот, мо-
дел BTO 320 на Conegliano.
Сензорно управление. Две нагре-
вателни зони Hi – Li (бързо нагря-
ващи). Диаметър 145 – 1200 W,

диаметър 180 – 1800 W. Защита за деца. Индикация за
остатъчна топлина. Разновидности на модела - без
кант/фронт инокс/иноксов кант.

Цена: 360 лв. с ДДС

Производител: Coneglianoку
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Пералня модел 4L-53
на Edesa. Капацитет
5 кг., 500 об./мин. 13
програми, терморегу-
лация, енергиен клас - В
(1 kWh). Разход на вода

- 64 л. Бутони: лесно гладене, без центрофуга. Гаранция
36 месеца.

Цена: 450 лв. с ДДС      Производител: EDESA

Сушилня EDI 96150
W на Electolux. Елек-
тронно управление.
Информационен дисп-
лей. Програма Iron Aid
за изглаждане гънки-
те на дрехите. Из-
глажда 5 намачкани
ризи за 20 минути.
Суши вълна и коприна
и други деликатни
материи. Освежава
дрехите и премахва
миризмите. Капаци-
тет 6 кг.

Цена: 1999 лв. с ДДС      Производител: ELECTROLUX

Съдомиялна ма-
шина INSPIRE, мо-
дел ESF 66020 на
Electolux. Електрон-
но управление, про-
грама AUTO за авто-
матично избиране
на програма, aqua
контрол. Енергиен
клас А, клас на изми-
ване А, клас на суше-
не А. Капацитет – 12
комплекта.

Цена: 699 лв. с ДДС      Производител: ELECTROLUX

Пералня INSIGHT
EWF 12981W на
Electolux. Електрон-
но управление. Опция
„Time Manager“ за про-
мяна продължително-
стта на избраната
програма. Информа-
ционен дисплей, па-
мет за 3 най-използ-
вани програми, 1200
оборота. Енергиен клас А, клас на изпиране А, капаци-
тет – 7 кг.

Цена: 849 лв. с ДДС     Производител: ELECTROLUX

Иноксов комбиниран хладил-
ник Fagor 3FC-67 NFXD, NO
FROST. Общ обем: 327л, обем на
фризера: 84л. ACS - отделно регу-
лиране на фриз./хлад. част. Отде-
ление Multifresh (0 градуса). Енер-
гиен клас А (0,98 kWh/24ч). Буто-
ни: бързо замразяване и бързо
охлаждане. Аларма за отворена
врата. Ниво на шума: 42 dB(A). Га-
ранция 36 месеца.

Цена: 1190 лв. с ДДС

Производител: FAGOR
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Аспиратор за вграждане, серия Country
Liverpool, на FRANKE. Каминен тип. Размер 90 см. Три
скорости. 320 m3/h, 135 W. Ниво на шум 64 dbA.

Цена: 628 лв. с ДДС       Производител: FRANKE

Многофункцио-
нална фурна за
вграждане Gallery
на FRANKE. Обем
57 л. 7+1 програми за
готвене. Тангенциа-
лен вентилатор за
охлаждане. Врата с
три стъкла. Анало-
гов часовник и про-
граматор за край на
готвенето. Енерги-
ен клас А.

Цена: 959 лв. с ДДС      Производител: FRANKE

Хладилник „Side by side“
GCG 21 YESFSS на
General Electric. Подарък
обезмирисител Frigo. Обем
на хладилната част: 385 лит-
ра, обем на фризера: 143 лит-
ра. „No Frost“ система. Енер-
гиен клас: B. 2 терморегула-
тора. Осветление, стъклени
рафтове, Fresh зона, ре-
шетъчни рафтове във фри-
зера, ледогенератор  (изби-
ране на опции: вода, кубчета
лед, натрошен лед). Корпус
от неръждаема стомана. Гаранция 36 месеца.

Цена: 2499 лв. с ДДС

Производител: GENERAL ELECTRIC

Перална машина
Ariston Aqualtis AQXF
129. Иновативен циф-
ров дисплей. Енергиен
клас А+. Макс. обороти
на центрофугата 1200
об./мин.. Автоматично
регулиране на консума-
цията в зависимост
от количеството пра-
не. Функции Super Slient,
Super Wash, лесно гла-
дене, бързо изпиране,
ръчно пране, олекоте-
ни завивки, Mix 30°.

Цена: 759 лв. с ДДС

Производител:
INDESIT COMPANY

Мултифукцио-
нална фурна
Ariston Expe-
rience 1002.1 IX.
8 готвача с Fast
Cooking. Електрон-
но управление
Touch Control. Елек-
тронно програми-
ране на времена-
та и температу-
рите. Тангенциал-
но охлаждане,

тройно стъкло на фурната. Енергиен клас А. Лаково по-
критие Inox Clean. Две нива телескопични страници и
дълбока тава.

Цена: 969 лв. с ДДС (промоционална за ноември и декември)

Производител: INDESIT COMPANY

Хладилник с фризер Ariston
MBT 2012IZS. Full No Frost сис-
тема на охлаждане. Енергиен
клас А. Електронен дисплей Touch
Control. Функции Ice Party, Holiday,
Super Cool, Super Freeze, I Care. Ин-
тегрирана вакуумна система
Ever Fresh, удължаваща до 5 пъти
времето на съхранение на про-
дуктите. Възможност за об-
ръщане на вратите.

Цена: 1379 лв. с ДДС

Производител:
 INDESIT COMPANY
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Печка Indesit К
3С76 (W). Керамичен
плот; мултифункцио-
нална фурна със 7 фун-
кции, електронен про-
граматор, шашлик,
двойно стъкло на вра-
тата, индикатори за
остатъчна топлина,
индикатор за термо-
стата и котлоните,
тава за сладкиши.

Цена: 665 лв. с ДДС

Производител:
INDESIT COMPANY

Охладител за вина, модел UWK 169-0 на
KUЕPPERSBUSCH. Капацитет максимум 52 бутилки

от 0.75 л., вътрешно
осветление, венти-
латор, възможност
за поставяне под
кухненски работен
плот.

Цена:
2527 лв. с ДДС

Производител:
KUЕPPERSBUSCH

Комбиниран хла-
дилник-фризер,
модел CBNes 3857
на LIEBHERR. Eнер-
гиен клас А. Ледоге-
нератор. BioFresh
отделение за съхра-
нение на продукти до
3 пъти по-дълго от
хладилното отделе-
ние. NoFrost система
във фризерната
част. Цвят инокс.

Цена: 2599 лв. с ДДС     Производител: LIEBHERR

Мини охладител FKv 502 на LIEBHERR. Обем 45
литра. Температурен диапазон от 0 до 15 градуса. Изо-
лационно тонирано стъкло. LED осветление с възмож-
ност за регулиране на интензитета. Вентилатор. Зак-
лючване. Три полици. Цвят инокс.

Цена: 749 лв. с ДДС    Производител: LIEBHERR

Мултитемпературен ви-
ноохладител, модел WTes
4677 на LIEBHERR. Обем 422
л./143 бутилки 0,75 л. Три неза-
висими температурни зони,
филтър с активен въглен, LED
осветление, изолационно тони-
рано стъкло, цифрово показа-
ние на температурата във
всяко отделение, цвят инокс,
13 рафта, заключване.

Цена: 3669 лв. с ДДС

Производител: LIEBHERR

Микровълнова фурна за вграждане TMW 22 BIT
на Teka. Обем 20 л. Цифрово сензорно управление. Квар-
цов грил 1 kW. Защитено срещу отпечатъци покритие.

Цена: 977 лв. с ДДС      Производител: TEKA Industrial
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Иноксов абсорбатор ТЕКА, модел DF-90 см. Капа-
цитет на засмукване 1200 м3/ ч, на изход 820 м3/ ч. Ниво
на шума 45 dB. Сензори за влажност и замърсени филт-
ри. Програмиране на времето за абсорбиране. Степе-
ни 3 + 1 интензивна.

Цена: 1195  лв. с ДДС    Производител: TEKA Industrial

Иноксов абсорбатор ТЕКА DM-60. Капацитет: на
засмукване 1200 м3/ч; на изход 850 м3/ч. Ниво на шум: 44
dB. Предлага се в широчини и 70 и 90 см. Трислойни
метални миещи се филтри. Степени: 3 + 1 интензивна.

Цена: 554 лв. с ДДС      Производител: ТЕКА Industrial

Съдомиялна ма-
шина за вграж-
дане, модел
DW7 45 FI на
Teka. Ширина 45
см. Десет кошни-
ци. Пет програми.
Четири темпера-
тури. Икономична
програма.

Цена:
1372 лв. с ДДС

Производител:
TEKA Industrial

Мултифункционална фурна, модел HR800 на
Teka. Девет функции, аналогов таймер със старт/
стоп програмиране. Капацитет 56 литра.

Цена: 865 лв. с ДДС    Производител: TEKA Industrial

Сензорен стъклокерамичен плот TEKA GKST 90
ZB. Сензорно управление. Индикатори за остатъчна
топлина. Скосени краища.

Цена: 2193 лв. с ДДС

Производител: TEKA Industrial

Винтоверт на AEG. Напрежение/мощност на бате-
риите 12/2 x 2.0 V/Ah. Обороти без товар 0-300/0-900 в
минута. Пробивна способност - стомана/дърво 10/25
мм. Време за зареждане 15 мин. Въртящ момент 19 Nm.
Тегло с батерията 1,6 кг.

Цена: 360 лв. с ДДС     Производител: AEG
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Бормашина на AEG с мощност 570 W. Обороти
без товар 0- 2700 оборота в минута. Пробивна способ-
ност - стомана, бетон, дърво 10/ 15/ 30 мм., 21 Nm,
тегло 1,7 кг.

Цена: 160 лв. с ДДС       Производител: AEG

Ролетки TOP-SPOT (пластик) с марка PROFEL.
Размери 16 mm x 3 m, 19 mm x 5 m, 25 mm x 5 m, 25 mm x
8 m. Гаранция 5 години.

Цена: 9.99 лв. с ДДС

Акумулаторна бормашина модел ELK 406 на RTR
Rother. Захранване 18 V, 550 об./мин, размер на патро-
на 10 mm. Резервна батерия, удобна опаковка, куфарче
с аксесоари. Гаранция 1 година.

Цена: 73,75 лв. с ДДС

Комплект шестограни и отвертки PocketStar
от WIHA, Германия. Включва 6 части – 2 отвертки,
4 шестограни. Размери: права отвертка 5,5; кръстата
отвертка PH 2x100; шестограни 3 / 4 / 5 / 6.

Цена: 22,39 лв. с ДДС    Производител: WIHA

Комплект накрайници (битчета) с държач, мо-
дел Xselektor – Standard на немския производи-
тел WIHA. Включва 11 части. Размери: прави битчета
1 х 5,5 / 1 х 6,5; кръстати битчета 1 х  PH1 / 2 х PH2 / 1
х  PH3; битчета звезда 1 х  PZ1 / 2 х PZ2 / 1 х PZ3. Държач
за битчета – 1/4".

Цена 18,39 лв с ДДС       Производител: WIHA

Комплект професио-
нални отвертки, мо-
дел Pro Turn - 3K на
WIHA - Германия.
Снабдени с трикомпо-
нентна дръжка. Включва
6 части. Размери: 4 бр.
прави отверки - 3,5 x 100
/ 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5
x 150 и 2 бр. кръстати
отвертки - PH 1 x 80 / 2
x 100.

Цена: 34,93 лв. с ДДС

Производител: WIHA



Традиционната представа, че легло-

то е място само за спане, вече не e

вярна. Технологичният напредък навле-

зе и в тази сфера и вече има легла,

отговарящи на различни вкусове и

предпочитания – например, легло, в

което можете да работите и отмаря-

те едновременно, легло-кино или музи-

кално легло.

Сигурно на всеки се е случвало да се

прибере след дълъг работен ден, въоръ-

жен с допълнителна работа за вкъщи.

И вместо да се изтегнете в леглото,

с тежки крачки се насочвате към ком-

пютъра. Ако пък предпочетете първо

да отдъхнете в леглото, мисълта за

недовършената задача не ви дава мира

и желаната релаксация отново я няма.

Почивката в леглото и довършването

на служебните задължения вече не са

взаимно изключващи се неща. Техноло-

гичното решение се нарича Sleepy

working bed, проектирано от Philippe

Starck. Включва вграден модем, удобен

достъп до захранващата мрежа и ко-

муникационна точка. Снабдено е и с

меко осветление за допълнителен ра-

ботен комфорт и релакс. Sleepy working

bed е уникален проект с вградено бюро,

прикрепено към лицевата страна на

леглото.

Ако работата в леглото, макар и с

Технологични легла за всеки стил на живот

всичките му удобства, не отговаря на

вашия стил на живот, обърнете вни-

мание на следващото предложение за

технологично легло. С разработката

RUF-Cinema на немската дизайнерска

компания ruf|BETTEN можете да отне-

сете леглото си в киносалона или да

пренесете киносалона в леглото си.

Май второто е за предпочитане и то

вече е реалност.

Леглото разполага с прожектор за

домашно кино, прикрепен между двете

възглавници на лицевата дъска. Ек-

ранът е разположен в долната част

на леглото и се подслонява в про-

странство, което се покрива с капак

с цвят на алуминий, когато не се пол-

зва. Събирането става лесно с по-

мощта на дистанционно управление.

Допълнителен комфорт създава

възможността леглото да се повдиг-

не в горната си част. Когато филмът

свърши, просто натискате бутон на

дистанционното управление и ек-

ранът се събира. Сред безспорните

предимства на това домашно кино са

качественият звук и яркото изобра-

жение на екрана. Накратко, можете

да се наслаждавате на качествена

филмова прожекция, блажено изтегна-

ти по пижама в собственото си лег-

ло.

Третото предложение за техноло-

гично легло е само за вас, ако релак-

сацията и насладата ви се свеждат

до слушане на любимата музика. Това

е музикалното легло Sonic bed, създа-

дено от Kaffee Mathewls. Снабдено е с

вградени в рамката на леглото и под

матрака високоговорители и с много-

канална озвучителна система, която

може да работи едновременно с 12 из-

точника на звук, независими едни от

други. Sonic bed представлява огром-

но легло с кралски размери и дървен

корпус отстрани със стълби, които

ви водят към концентрирано аудио

блаженство. Стремежът на дизайне-

рите е чрез това легло музиката не

просто да бъде слушана, а чувствана.
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С нахлуването на зимата сменяме

не само гардероба, но и напитките,

които употребяваме. Бирата не върви

чак толкова, а бялото вино отстъпва

мястото си на червеното, което в

умерени количества е повече от по-

лезно, твърдят специалисти. Колкото

и да разбирате от вина, обаче, малко

помощ никога не е излишна. Ако няма-

те под ръка компетентното мнение

на професионалист, можете да си го

купите. Под формата на робот, разби-

ращ от вина. Става въпрос за новото

технологично изобретение на японска-

та наука - робот, разработен от NEC

System Technologies и Мie University, кой-

Робот в помощ на добрия избор на вино
то разпознава вина и дори сирена.

Роботът е изключително симпатичен

и компактен. Идентифицира качества-

та на вината с помощта на инфрачер-

вен спектрометър, вграден в лявата

му ръка. Би могъл да бъде програмиран

и да разпознава вината, предпочита-

ни от неговия собственик и да пре-

поръчва нови видове, които биха отго-

ворили на вкусовите му предпочита-

ния. Веднага щом, така да се каже, де-

густацията приключи, техническото

изобретение произнася заключението

от анализа на глас. Роботът дори

съветва притежателите си какъв вид

храна би била най-подходяща за вино-
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то. Вероятно

знае и какво да

предложи на сут-

ринта на попре-

калилите с пре-

цизно препоръча-

ното и избрано

вино...
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Ако готвенето ви се струва непри-

ятно губене на време и откровено

противоречи на стила ви на живот,

изглежда не сте случили на кухня. Ако

това е вашият случай, помислете пак.

Кухнята Taste DJ, разработка на дизай-

нера Фей Шу, може доста да ви изку-

ши с ексцентричността и модерната

си стилистика. Тя е странна смеска

от характерни елементи от работно-

то място на диджея и това на готва-

ча. Например, маниашки пулт за управ-

ление с всичките му плъзгачи, бутони

и копчалъци, точно в средата на гот-

варския плот. Всъщност с тях се кон-

тролират доста прозаични функции

като режима на готвене, градусите на

котлона, работата на микровълнова-

та, водата и силата на звука на сте-

реото. Диджейската кухня е оборудва-

Диджей в кухнята

на с яка мултимедийна система, за да

слушате вашата музика, докато гот-

вите. Междувременно можете да

хвърляте по едно око на филма на ек-

рана, с който е обзаведен кухненски-

ят плот. Мониторът предполага завъ-

ртане в избраната от вас посока. Тъй

като е чувствителен на допир, може-

те да управлявате всичките възмож-

ности, които ви предлага – браузене из

нета, разговор с приятел чрез видео-

телефон, готварски инструкции под

формата на видео, телевизионно кули-

Каква радост - наближават празни-

ците, когато имаме всички шансове

да сме повече време с любимите си

хора. И с домашните си любимци, раз-

бира се. Представяме ви един практи-

чен и полезен подарък за тях, с който

да им демонстрирате обич и грижа -

уред, който осигурява постоянен

достъп до прясна вода.

Системата за филтрирана вода

отдавна е предпочитана от хората.

Сега обаче тази идея важи с пълна

сила и за домашни любимци като

котките и кучетата. Уредът Catit

Drinking Fountain осигурява постоянен

резерв от вода, има оригинален ди-

зайн, рециклира водата, обогатява я

с кислород и след филтрирането й тя

има свеж вкус, охладена е и е много

по-здравословна.

При животните, точно както и

при хората, водата е от жизнено

значение. Тя представлява приблизи-

телно 70% от котешкото или кучеш-

кото тяло. Помагайки на вашия дома-

шен любимец да пие повече вода, ще

спомогнете за по-доброто му здраве

и ще осигурите добра функция на

бъбреците и цялата му отделител-

на система.

Изворна вода за домашните любимци

Безшумният уред изтласква наго-

ре филтрираната вода, като образу-

ва бликаща струя. Оригиналният ди-

зайн спомага на водата да се разлее

по цялата повърхност на съда, точно

като от фонтан, което е едно допъ-

лнително удоволствие за вашия дома-

шен любимец, защото той обича да

пие течаща вода. При стичането от

върха по цялата повърхност на поил-

ката, водата се събира на дъното на

съда. С това уредът става удобен за

ползване както на бебета котенца и

кученца, така и за повече от едно

животинче.

Капацитетът на уреда е 3 литра,

така че няма да ви се налага често

да доливате вода, защото има дос-

татъчно за повече от ден. Лесен за

поддръжка и почистване в домашни

условия, Catit Drinking Fountain пести

енергия, необходими са му по-малко

от 4 вата, за да работи. Има и още

едно много важно допълнително пре-

димство: кабелът му е покрит с пла-

стмаса така, че да няма допир с во-

дата и да не може да бъде сдъвкан

от котето или кучето ви.

Почистващите филтри събират

различни късчета попаднали в питей-
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ната вода, косми, прахоляци и хранич-

ка, които винаги досега са плували в

купичката на вашето куче или коте.

След като работи определено време,

филтърът може да се подмени.

нарно предаване,

рецепти и какво-

то се сетите,

само с едно до-

косване.

Друго много

интересно дос-

тойнство на нестандартния готвар-

ски плот е DJ DISC Rotating система-

та, която също допринася той да из-

глежда много диджейски. Сама по

себе си тя представлява вградена

тавичка, снабдена с дюза за подправ-

ки. Така, след като натиснете името

на избраната от вас подправка и

завъртите тавичката по посока на

часовниковата стрелка, дюзата по-

сипва ястието с премерено количе-

ство от нея. Вече вярвате ли, че

всичко си зависи от кухнята?



За домове, чието пространствено

разпределение след няколко месеца

обитаване разбирате, че е пълен про-

вал, има още решения, преди да зап-

ретнете ръкави да бутате стени.

Ако разполагате със супер голяма

дневна за сметка на дефицит откъм

спални, тоалетни, бани и т.н., може-

те да попреконфигурирате малко

дома си, като се възползвате от иде-

ята на Jagger, предлагана на пазара

под името the Boho Pods. Става дума

за голям гардероб, от едната стра-

на на който е вградена кухня, а от

другата – тоалетна и баня.

Освен че пести адски много про-

странство, решението на Jagger е

елегантно откъдето и да го поглед-

неш. С такава инсталация в хола си

можете да превърнете бившата кух-

ня в нова спалня или кабинет и да

разделите функционално хола си на

трапезария и дневна, като същевре-

менно получите като бонус онази

допълнителна тоалетна и баня, която

не бяхте предвидили и за която всяка

сутрин преди работа горко съжалява-

те.

Кухнята, скрита зад вратите на

гардероба, може да включва целия

До тоалетната? Заповядайте в гардероба…
списък удобства, необходими за обез-

печаване на леки и приятни занима-

ния, свързани с храната. Компактно-

стта не е за сметка на функционал-

ността й и добре аспирирана, кухня-

та няма да изпълва околното про-

странство с пари и миризми. След

като приключите приготвянето на

храната, просто затваряте вратите

й и тя изчезва от хоризонта.

Помещението с тоалетната и ба-

нята, разположено на гърба на кухня-

та, предлага съвсем достатъчно про-

странство, за да върши работа и да

се чувствате удобно. Входът към

него се подсигурява от плъзгаща се

врата, а стените му са добре водо-

и шумоизолирани, което е особено

важно от гледна точка на това, че

все пак става въпрос за гардероб.

Добре предпазени от влагата, сте-

ните на новата тоалетна и баня, ще

служат дълго и няма да се превърнат

в източник на миризма на мухъл и гни-

лоч. Звукоизолацията по принцип не е

абсолютно задължителна, но малко са

тези, които обичат да споделят тоа-

летните си звуци с останалите оби-

татели и още повече с гостите си.

Или, най-малкото, ако гледате в днев-

ната телевизия, например, шумът на

шуртящата вода в гардероба със си-

гурност би ви подразнил.
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След като царят на плоските теле-

визори вече е ваш, ред е да му избере-

те подобаващ му трон. Едно предло-

жение, което не заслужава да бъде

пропуснато (дори и само защото идва

от Турция), е управляемата стойка за

плоски телевизори, благодарение на

който само с дистанционно в ръка

можете да променяте ъгъла на гледа-

не, без да помръдвате от дивана. На-

рича се Chrome Robot TV Stand, макар

и това robotic в името му да е малко

прекалено.

Голямото удобство, което с лекота

осигурява, е, че с помощта на дистан-

ционното управление от комплекта

можете да повдигате и сваляте теле-

визора си 30 см. нагоре и надолу и да

го въртите 45 градуса наляво и надяс-

Управляема стойка за плоски телевизори
но, за да намерите най-добрата пози-

ция и ъгъл на гледане. Освен това

стойката е стилна и дизайнът й при-

ляга съвсем естествено на съвремен-

ните плоски телевизори. Повърхност-

та, върху която се прикрепя телеви-

зорът, е отделна част, която се купу-

ва съобразно диагонал, модел и марка.

Затова, когато замените стария цар

на телевизорите с нов, той ще насле-

ди трона му, само ще смените тапи-

церията. Във вътрешността на кон-

струкцията на Chrome Robot TV Stand

функционират двойнорелсови системи,

които предотвратяват тресенето на

телевизора, докато го местите със

стойката. На челно място на стойка-

та разполагате с осветен цифров ча-

совник, показващ датата, времето,
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показанията на хронометър, както и

съобщения за грешка. И освен всичко

това, налице са и други изкусителни

функции като запис и възпроизвежда-

не на гласови съобщения. Яко, нали!



ñòð. 90

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Новите технологии могат да на-

правят обменянето на информация, но-

вини или снимки със семейството и

приятелите истинско удоволствие.

Предложението е с произход Philips и

носи името In Touch. То представлява

едно съвременно и много функционал-

но „табло за бележки“, с помощта на

което всички обитатели на един дом

– независимо дали се отнася за члено-

ве на семейство или за съквартиран-

ти, могат да си обменят информация

много по-технологично, отколкото с

добре познатите бележки под магнит-

чето на вратата на хладилника или с

телефонния секретар.

In Touch е екран, чувствителен на

допир, под формата на огледало, кое-

то зад повърхността си крие център

за обмен на съобщения. Чрез него оби-

тателите на дома могат да визуали-

зират съобщения в текстов или ви-

део формат, оставени за тях дирек-

тно на таблото или изпратени от

разстояние. В работен режим, In

Огледалце, огледалце, имам ли съобщение?

Touch визуализира портретни снимки

на обитателите, които се използват

при изпращането на съобщения.

In Touch се ползва повече от лес-

но. Простото докосване на снимката

на някой от таблото активира налич-

но съобщение, което може да бъде

гласова поща, видео, снимка или тек-

стово съобщение. Умното огледало

предлага и доста опростени възмож-

ности за лесно генериране на съоб-

щение и автоматичното им изпраща-

не на останалите.

За да оставите съобщение на елек-

тронното табло, просто докосвате

огледалото с „писалката“ и се отва-

ря прозорец за написване на ново съоб-

щение. За да запишете видеосъобще-

ние, докосвате синята светеща зона

в горния десен ъгъл на огледалото,

което става червено и докато видео-

то се записва, го наблюдавате в ре-

ално време в центъра на екрана.

За да изпратите MMS или SMS,

съставяте съобщение с писалката и

после с пръстчето го провлачвате и

пускате върху снимката на получате-

ля или получателите му. MMS или

SMS-ът се изпраща автоматично и

съобщението ви се връща към пре-

дишния си изглед, но вече с клеймо

„доставено“.
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Портативна камина или доста не-

традиционно осветително тяло е

новата разработка на шведската

компания за дизайн PID. Нарича се

Geniol и по всичко личи, че при създа-

ването й дизайнерите й са били то-

тално вдъхновени от символа на

олимпийските игри – олимпийския

огън. Представлява стъклен ци-

линдър, в който е разположено, така

да се каже, огнището. Камерата, в

която гори огънят, е изработена от

неръждаема стомана и е закрепена

почти незабележимо за страните на

стъкления цилиндър посредством

миниатюрни винтове, което създа-

ва впечатлението, че виси в него.

Горната част на горивната камера

разполага с нестандартен отвор,

благодарение на който огнените

пламъци имат разнообразни и при-

чудливи форми и прави лампата-ка-

мина специфичен акцент в интери-

ора, дори и когато не работи.

Както знаете, няма огън без пу-

шек. Случаят с Geniol, обаче, е инте-

Олимпийски огън в хола

ресно опровержение на познатата

сентенция. За да радва окото и ду-

шата ви на видно място в хола, огъ-

нят се храни със стандартна горив-

на паста за употреба на закрито,

която е консуматив и позволява да

се наслаждавате на пламъците, без

да ви люти на очите. Накратко, за

да го ползвате, не е необходимо да

помествате лампата-камина под

въздуховод или аспиратор. След като

сте получили максимум наслада от

наблюдаването на дивите пламъци

на Geniol, можете да ги потушите,

просто като поставите капака от

комплекта върху горивната камера.

А при запалването неоценима помощ

оказва специалния стик, който ви

спасява от грозно и опасно бъркане

в отверстието на стъкления ци-

линдър, за да стигнете до горивна-

та смес.

Geniol се предлага в две разновид-

ности, като по-голямата е с метър

височина. Може да се използва и

вътре в дома, и на двора. Е, не може

да замени камината, но през зимата

ще внесе в дома онази неповторима

атмосфера, която само огънят може

да осигури, без недостатъците на

процедурата, свързана с палене на

жив огън вътре в дома – знаете,

дърва, пепел, дим… Изключително

интересен като източник на меката

светлина от огъня, той може да вне-

се романтика и много емоция за очи-

те. А за дом, в който се чакат гос-

ти на елегантно парти, две такива

лампи, разположени на входа, ще оси-

гурят ефектност и сериозен кредит

настроение още в началото.
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