
Модел No. Описание Изображение Цена

KS-8216

16 канален мрежови H.264  real time пентаплекс Видеорекордер - DVR        
16 видео входа, 16 аудио входа,16 loop изхода за извеждане на 
изображението от всяка камера на отделен монитор, Възпроизвеждане в 
реално време при висока резолюция: 400fps (PAL) 720x576 (D1), Запис в 
реално време при 400 fps (PAL)/ 360x288 CIF, 200fps (PAL)/ 720x288 
HD1,100fps (PAL)/ 720x576 D1, Компресия: H.264,                                         
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и 
администрация през интернет,                                                  Поддръжка 
на 4 SATA диска до 2TB,Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови 
интервали, При движение, При алармено събитие, Аларми: 16 алармени входа 
и 16 алармени изхода, Видео изходи: 2 видео изхода BNC, 1 видео изход VGA, 
Интерфейси: RJ45,RS-485,USB,PTZ управление, едновременно изпълнение на 
5 операции (пентаплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено 
наблюдение, отдалечен преглед на записите, бекъп.      

1 684,80 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-9016HQ

16 канален мрежови H.264 real time хексаплекс Видеорекордер - DVR               
16 видео входа, 2 аудио входа,Възпроизвеждане в реално време при висока 
резолюция: 400 fps (PAL) 720x576 (D1),Запис:  200fps (PAL)/CIF, 100 fps 
(PAL)/HD1, 50 fps (PAL)/D1, Компресия: H.264,  Резолюции: 720x576 (D1), 
720x288(HD1), 360x288 (CIF), Възможност за отдалечено наблюдение, 
преглед на записите и администрация през интернет, мобилен телефон и 
PDA, Поддръжка на 3 SATA диска, Вградено чекмедже за SATA дискове, 
Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови интервали, При 
движение, При алармено събитие,16 алармени входа и 4 изхода, 2 видео 
изхода BNC, 1 видео изход VGA, 1 аудио изход RCA, Възможност за 
настройка на изходящата VGA резолюция: 800x600, 1024x768, 1280x 
1024,  Интерфейси: RJ45,RS-485,USB2,PTZ управление, Включен в цената 
софтуер за центализирано (CMS), едновременно изпълнение на 6 операции 
(хексаплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, 
отдалечен преглед на записите, бекъп, търсене.     

1 157,52 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-9009HQ

9 канален мрежови H.264 real time хексаплекс Видеорекордер - DVR                 
9 видео входа, 2 аудио входа, Възпроизвеждане в реално време при висока 
резолюция: 400fps (PAL) 720x576 (D1), Запис: 200fps (PAL)/CIF, 100 fps 
(PAL)/HD1,50 fps (PAL)/D1, Компресия: H.264, Резолюции: 720x576 (D1), 
720x288(HD1), 360x288 (CIF), Възможност за отдалечено наблюдение, 
преглед на записите и администрация през интернет, мобилен телефон и 
PDA, Поддръжка на 3 SATA диска, Вградено чекмедже за SATA дискове, 
Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови интервали, При 
движение, При алармено събитие, 9 алармени входа и 4 изхода, 2 видео 
изхода BNC, 1 видео изход VGA, Възможност за настройка на изходящата 
VGA резолюция: 800x600, 1024x768, 1280x 1024,  Интерфейси: RJ45,RS-
485,USB2,PTZ управление, Вграден софтуер за центализирано управление на 
4 системи (CMS), едновременно изпълнение на 6 операции (хексаплекс): 
наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, отдалечен преглед 
на записите, бекъп, търсене.                                                                          

947,52 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-9008HQ

8 канален H.264 real time пентаплекс видеорекордер - DVR                              
8 Видео входа, 8 Аудио входа,                                                                        
Възпроизвеждане: 200 fps (PAL) D1,Запис:  200 fps (PAL) CIF,                     
Резолюции:  320x240 (CIF),   Компресия: H.264,                                 
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и 
администрация през интернет и мобилен телефон и PDA,                         
Поддръжка на 4 SATA диска до 4TB,                                                                
Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови интервали, При 
движение, 8 алармени входа и 2 изхода, 2 видео изхода BNC, 1 видео изход 
VGA, RJ45,RS-485,USB,PTZ управление, Включен в цената софтуер за 
центализирано управление на няколко системи (CMS), едновременно 
изпълнение на 5 операции: наблюдение, преглед на записите, отдалечено 
наблюдение, отдалечен преглед на записите, бекъп

1 040,26 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-2008HQ

8 канален мрежови H.264 real time триплекс видеорекордер - DVR                   
8 Видео входа, 8 Аудио входа, 2 видео изхода 1xBNC и 1xVGA,                         
Възпроизвеждане в реално време при висока резолюция: 200 fps (PAL) D1, 
Запис в реално време: 200fps (PAL) CIF, 100fps (PAL) HD1, 50fps (PAL) D1       
Възможност за настройка на изходящите VGA Резолюции, 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 1600x1280, 1920x1280, Компресия: H.264,              
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и 
администрация през интернет и мобилен телефон и PDA, Поддръжка на  1 
SATA диска до 1TB, Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови 
интервали, При движение, При алармено събитие, 8 алармени входа и 2 
изхода, 1 видео изход BNC, 1 видео изход VGA, 1 аудио изход, Интерфейси: 
RJ45,RS-485,USB,PTZ управление, Едновременно изпълнение на 3 операции  
(триплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение.

672,29 лв

Цифроеи Видеорекордери (DVR) H.264
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Модел No. Описание Изображение Цена

KS-9004HQ

4 канален мрежови H.264 real time хексаплекс видеорекордер - DVR                 
4 Видео входа, 1 Аудио вход,                                            Възпроизвеждане в 
реално време при висока резолюция:100 fps (PAL) D1,                                     
Запис в реално време : 100 fps (PAL)/CIF,50 fps (PAL)/HD1,25 fps (PAL)/D1       
Изходящи VGA резолюции: 800x600, 1024x768, 1280x1024,                        
Компресия: H.264, Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на 
записите и администрация през интернет и мобилен телефон и PDA,            
Поддръжка на 1 SATA диск, Методи на запис: Непрекъснат, В определени 
часови интервали, При движение, При алармено събитие, 4 алармени входа и 
1 изход, 2 видео изхода BNC, 1 видео изход VGA, Интерфейси: RJ45,RS-
485,USB,PTZ управление, Включен в цената софтуер за центализирано 
управление на 4 системи (CMS), едновременно изпълнение на 6 операции 
(хексаплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, 
отдалечен преглед на записите, бекъп, търсене.

483,34 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-2004HQ

4 канален мрежови H.264 real time триплекс видеорекордер - DVR                   
8 Видео входа, 8 Аудио входа, 2 видео изхода 1xBNC и 1xVGA,                         
Възпроизвеждане в реално време при висока резолюция: 100 fps (PAL) D1, 
Запис в реално време: 100fps (PAL) CIF, 50fps (PAL) HD1, 25 fps (PAL) D1        
Възможност за настройка на изходящите VGA Резолюции, 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 1600x1280, 1920x1280, Компресия: H.264,              
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и 
администрация през интернет и мобилен телефон и PDA, Поддръжка на  1 
SATA диска до 1TB, Методи на запис: Непрекъснат, В определени часови 
интервали, При движение, При алармено събитие,  4 алармени входа и 1 
изход, 1 видео изход BNC, 1 видео изход VGA, 1 аудио изход, Интерфейси: 
RJ45,RS-485,USB,PTZ управление, Едновременно изпълнение на 3 операции 
(триплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение.

393,12 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

KS-9004HQ

4 канален H.264 real time хексаплекс DVR с вграде 15" LCD монитор               
4 Видео входа, 1 Аудио вход, Възпроизвеждане в реално време при висока 
резолюция:100 fps (PAL) D1,Запис в реално време : 100 fps (PAL)/CIF,50 fps 
(PAL)/HD1,25 fps (PAL)/D1,Изходящи VGA резолюции: 800x600, 1024x768, 
1280x1024,Компресия: H.264, Възможност за отдалечено наблюдение, 
преглед на записите и администрация през интернет и мобилен телефон и 
PDA, Поддръжка на 1 SATA диск, Методи на запис: Непрекъснат, В 
определени часови интервали, При движение, При алармено събитие, 4 
алармени входа и 1 изход, 2 видео изхода BNC, 1 видео изход VGA, 
Интерфейси: RJ45,RS-485,USB,PTZ управление, Включен в цената софтуер 
за центализирано управление на 4 системи (CMS), едновременно изпълнение 
на 6 операции (хексаплекс): наблюдение, преглед на записите, отдалечено 
наблюдение, отдалечен преглед на записите, бекъп, търсене.

898,56 лв

Модел No. Описание Изображение Цена

предварително да уведомява своите клиенти за това

3.Кассаба Системс ЕООД си запазва правото да променя цените по всяко време без 

2.Всички продукти са с едногодишна гаранция

Забележка:

1.Всички посочени цени са с начислен ДДС

KS-404N

4 канален H.264 real time триплекс видеорекордер DVR                                    
4 Видео входа, 4 Аудио входа,                                                           
Възпроизвеждане в реално време: 100 fps (PAL) D1,                                        
Запис в реално време: 100 fps (PAL) 360x288 (CIF),   Компресия: H.264,          
Възможност за отдалечено наблюдение през интернет,                                 
Поддръжка на 1 SATA диск,                                                                 Методи 
на запис:Непрекъснат, В определени часови интервали, При движение, 4 
алармени входа и 1 изхода, 2 video outputs BNC, 1 video output VGA, RJ45,RS-
485,PTZ управление

362,88 лв


