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Newsletter 

АПРИЛ 2015 

Аксесоари за монтаж на камери Dahua. 

PFA-121       13 EURO 

PFA-122       13 EURO 

Водоустойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери: 

 Материал: алуминий 

 Подходяща за външни условия: IP66 

 Работна температура: от -40º до +60º 

 Размери: 134mm x 134mm x 55mm 

 Тегло: 0,5 kg 

Водоустойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери: 

 Материал: алуминий 

 Подходяща за външни условия: IP66 

 Работна температура: от -40º до +60º 

 Размери: 134mm x 134mm x 55mm 

 Тегло: 0,5 kg 



 

 

Всички обявени цени са без ДДС 

Централен офис | П.К. 56, 57 бул.”Карловско Шосе”, Пловдив 4000 | тел. 032/904-000 | fax 032/904-004 

СТРАНИЦА 2 NEWSLETTER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

PFA-123       13 EURO 

PFA-130      6 EURO 

Водоустойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери: 

 Материал: алуминий 

 Подходяща за външни условия: IP66 

 Работна температура: от -40º до +60º 

 Размери: 134mm x 134mm x 51mm 

 Тегло: 0,6 kg 

Разпределителна кутия за монтаж на камери: 

 Материал: алуминий 

 Работна температура: от -40º до +60º 

 Размери: φ138mm x 42mm 

 Тегло: 0,4 kg 

Аксесоари за монтаж на камери Dahua. 
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 ХУМОР 
На автомагистрала, полицай спира кола, в 

която пътуват пет възрастни жени. Обръща 

се към жената, която шофира: 

- Госпожо, движите се с 28 км/час. Това е 

магистрала и затруднявате движението. 

- Ами преди малко имаше табела 28. 

- Вижте, това е номера на пътя. 

Препоръчително е да карате по-бързо. 

В същото време полицаят оглежда 

останалите пътници и изненадано пита: 

- Какво им е? Защо са пребледнели и се 

държат за вратите? 

- Не знам. Сигурно, защото току що 

излязохме от път № 260 - отговаря 

водачката. 

*** 
Двама крадци влезнали в къщата на Бил 

Гейтс през нощта. 

- Нека първо да вземем бижутата! - 

подшушнал единият. 

- Идиот! - разгневил се другият. - Първо ще 

му инсталираме Linux! 
 

*** 
 Жени, избирайте си непохватни мъже,  

те ще ви купуват нови неща.  

Сръчните ще поправят старите. 
 

*** 
Лекар отива при свети Петър и му казва:  

- Моля ти се, свети Петре, пусни ме в рая!  

- Какъв си бил на земята?  

- Лекар.  

- Оо, ти си наш човек, доставчиците са с 

предимство. Влизай! 

 

 
 

Apple продължава да чупи 
рекорди 

 

В края на януари Apple регистрира рекордни приходи за 

тогавашното последно тримесечие, благодарение на 

празничните месеци и пускането в продажба на iPhone 

смартфоните от серия 6. Тогава Apple обяви, че е продал 

меко казано впечатляващите 74,5 милиона iPhone-а, а 

приходите на компанията се изчисляваха на 74,6 милиарда 

долара.  
 

Независимо че резултатите за последното тримесечие не 

могат да се мерят с тези, постигнати по новогодишните 

празници и "Black Friday”, Кук и компания все пак са успели 

да спечелят впечатляващи количества финикийски знаци. 

В случая говорим за приходи в размер на 58 милиарда 

долара, докато продадените iPhone устройства за първите 

три месеца на 2015 година са 61 милиона. 
 

Споделените числа превръщат мартенското тримесечие в 

най-успешното в цялата история на Apple.  
 

Основната причина за поредните рекордни резултати, 

постигнати от "Купертино", е значително покачилата се 

популярност на марката на китайския пазар. 16,8 милиарда 

от приходите за първата третина на 2015 година идват 

именно от Китай, който към днешна дата вече е вторият 

най-голям пазар за Apple. САЩ все още е най-големият 

пазар за Apple, като на трето място е Европа. 


