
Модел No. Вид на продукта Памент Описание Изображение Крайна цена

KS-1R3000
Автомобилен 
видеорекордер

До 16GB 
SD и HCSD

Автомобилен видеорекордер с 2 камери 
за наблюдение на платното за движение
и случващото се в автомобила. 
Вградени GPS сензор очитащ 
местоположението и скоростта на 
автомобила с възможност за интеграция с 
Google Map, G сензор отчитащ ускорението в 
трите наптавления и участието в пътно 
транспортни произшествия, 
IR модул за наблюдение на интериора на 
автомобила при занижена осветленост, 
течнокристален дисплей показващ скоростта, 
времето и GPS статуса.
Бутон за запис на аварийни ситуации.
Захранващ адаптор за запалка. 
Интеграция с Google maps. 
Включен софтуер за анализ на записите.

768.00 лв

KS-CARPA-120
Автомобилен 
видеорекордер

До 32GB 
SD и HCSD

Видеорекордер за автомобил с 2 камери 
за наблюдение на платното за движение
и случващото се в автомобила. 
Вградени GPS сензор и G сензор. 
Вградени IR осветители в камерата за 
наблюдение на интериора на превозното 
средство. Вграден микрофон за запис на звук. 
Интеграция с Google maps. 
Включен софтуер за анализ на записите. 
Комплекта съдържа: 2GB SD карта, 
захранващ адаптор за запалка, стойка,
картрийдър, захранващ и AV кабел.

590.00 лв

KS-2CR
Автомобилна 

камера
До 8GB 
MicroSD 

Автомобилна 1,3Mpx камера 
Запис на видео на 640х480/25fps. 
слот за Micro SD карти с до 8GB, 
USB, Запис на звук, Web камера 
Размери 55x28x20mm, Тегло 120g. 
Li-ion батерия - запис до 2 часа, 
до 250ч в режим на готовност. 
Комплекта съдържа: стойка за 
стъко, USB кабел, 2GB microSD карта
Лупа за правилно насочване

201.60 лв

KS-115 Екшън камера
До 8GB 
MicroSD 

Мини видеорекордер с вградена 
1,3 Mpx спортна екшън камера. 
Запис на видео на 640х480/25fps. 
Режими на запис: постоянен запис, 
запис при поява на звук над 65db   
слот за Micro SD карти с до 8GB, 
USB, Запис на звук, Web камера 
Размери 55x28x20mm, Тегло 50g. 
Li-ion батерия - запис до 2 часа, 
до 250ч в режим на готовност. 

195.85 лв

KS-116 Екшън камера
До 16GB 
MicroSD 

Мини видеорекордер с вградена 
1,3 Mpx спортна екшън камера. 
Запис на видео на 640х480/25fps. 
Режими на запис: постоянен запис, 
запис при поява на звук над 65db   
слот за Micro SD карти с до 16GB, 
USB, Запис на звук, Web камера 
Размери 55x28x20mm, Тегло 50g. 
Li-ion батерия - запис до 2 часа, 
до 250ч в режим на готовност. 

259.20 лв

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

1.Всички посочени цени са с начислен ДДС

2.Всички продукти са с едногодишна гаранция

предварително да уведомява своите клиенти за това

Скрита мини камера 
във вратовръзка

Скрита мини камера във вратовръзка,
USB2 4GB флаш памет,
Резолюция:640x480 VGA, AVI формат,
Устройство 2 в едно :камера и вратовръзка,
Вграден микрофон.
Време за запис около 3 часа 

KS-112-4GB 4GB

KS-104X-4GB 4GB

Скрита мини камера 
в дистанционно 

управление - 
ключодържател

Скрита мини камера в ключодържател. 
Маскирана като дистанционно за автомобил.
USB 2.0 4GB флаш памет, 
Резолюция1280x960 1.3Mpx, 
Формат на записа – AVI, 
Формат на снимката – JPG,
Устройство 4 в едно: камера, фотоапарат, 
ключодържател, флаш памет 
Вграден микрофон. 
Li-ion батерия - запис до 3 часа,  

                            ЦЕНОВА ЛИСТА  АВТОМОБИЛНИ, ЕКШЪН И СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ       Версия 10.01      

Гр.София 1309, жк.Разсадника,  ул.Троян 4, Тел: +359 (2) 820 26 10, GSM: +359 887 20 26 10, Факс: +359 (2) 827 53 95, www.kassaba.bg, office@kassaba.bg                             

 Автомобилни, Екшън и Специални Камери

220.80 лв

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС

180.00 лв

KS-1EX Екшън камера
До 4GB 

SD и HCSD

1,3Mpx CMOS екшън камера, 
за работа на открито или под вода. 
Запис на видео: 640*480 30/15fps), 
(320*240 (30/15fps), слот за SD
карти с памет до 4GB, USB и TV  изход. 
Възможност за работа като Web Cam, 
LCD дисплей, Запис на звук в 3 режима. 
Размери 115x46x30mm, Тегло 250g. 
2х 1,5V АА батерии - запис до 3 часа, 
до 250ч в режим на готовност.      Камерата 
е подходяща за употреба при всички 
екстремни спортове и за монтаж в 
автомобил

242.36 лв


