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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150240/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
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Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150239/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 60лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-99 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -110лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -160лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
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независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150223/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150183/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Дамски обувки в бордо на нисък ток
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки. За дамите специално сме подбрали чудесни чанти и различни
аксесоари. Дамска обувка на нисък ток. Изработена е от изкуствена еко кожа. Стелка естествена. Височина на тока -3
см. Ходилото е лято ,не сменяте капачки. Лека и удобна.
http://obiavidnes.com/obiava/150135/damski-obuvki-v-bordo-na-nisyk-tok

Дентални импланти - Габрово
IMPLANTATI.BG - Имплантът поддържа дентални протезни конструкции в това число зъбни корони, зъбни мостове,
зъбни протези.
Процесът на имплантиране протича най-общо в два етапа - имплантиране и протезиране
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орална хирургия,зъбни импланти,импланти,имплантология,дентална имплантология, имплантати, implantati.bg
http://implantati.bg
Д-р Иво Априлов
0888 03 63 13
http://obiavidnes.com/obiava/150244/dentalni-implanti---gabrovo

Изнасяме боклуци от парцели и дворни места
Екип хамали почиства парцели и дворни места от всякакви
http://www.bulkom.com/razchistvane-dvorno-myasto-boklutsi/ и 0888 00 11.

боклуци.

Научете

за

нас

на

http://obiavidnes.com/obiava/150243/iznasyame-bokluci-ot-parceli-i-dvorni-mesta

Косим трева, режем клони, чистим дворове
Почистваме
дворове
всякакви
–
от
клонки,
храсти,
отпадъци.
Повече
на
http://www.turbo-hamali.com/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%
D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%
D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81/
и 088 700 4000.
http://obiavidnes.com/obiava/150242/kosim-treva-rejem-kloni-chistim-dvorove

Фирма изкъртва, почиства и изхвърля
Фирма
изкъртва,
изчиства
и
извозва
отпадъци
до
сметища.
Всичко
за
нас
на
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%80%
D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-0888-67-0000/ и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/150241/firma-izkyrtva-pochistva-i-izhvyrlya

Универсално дистанционно за проектори Acer J1(MC.JMV11.00G)
Универсално дистанционно за проектори Acer J1(MC.JMV11.00G), черно
http://obiavidnes.com/obiava/150238/universalno-distancionno-za-proektori-acer-j1mcjmv1100g

IP камера Axis Q1604
IP камера Axis Q1604, насочена "bullet", 1.2 Mpix(1280x960@30FPS), 2.8mm обектив, H.264, MJPEG, PoE, безжична
802.3af, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/150237/ip-kamera-axis-q1604

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5151 с подарък хартия
Canon Plus Glossy II PP-201
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5151 с подарък хартия Canon Plus Glossy II PP-201,
цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 29 стр/мин, USB, Wi-Fi, Bluetooth, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150236/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts5151-s-podaryk-harti

IP камера Axis P3344
IP камера Axis P3344, куполна, 1 Mpix(800x600@30FPS), 2.8 - 10mm обектив, H.264/MPEG-4 PoE, безжична 802.11af,
RJ-45, SD/SDHC memory card slot
http://obiavidnes.com/obiava/150235/ip-kamera-axis-p3344

Екран Acer T82-W01MW с алуминиева стойка трипод
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Екран Acer T82-W01MW с алуминиева стойка трипод, 82.5"(209.55 cm), 174.0mm x 109.0mm, 16:10
http://obiavidnes.com/obiava/150234/ekran-acer-t82-w01mw-s-aluminieva-stoyka-tripod

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5150 с подарък хартия
Canon Plus Glossy II PP-201
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5150 с подарък хартия Canon Plus Glossy II PP-201,
цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 29 стр/мин, Wi-Fi, Bluetooth, USB, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150233/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts5150-s-podaryk-harti

Samsung VCC43Q0V3D/BOL
Samsung VCC43Q0V3D/BOL, Vacuum Cleaner, с топба, 700 W, Hepa Filter, енеергиен клас: A, Telescopic Steel, синя
http://obiavidnes.com/obiava/150232/samsung-vcc43q0v3dbol

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6151 с подарък хартия
Canon Plus Glossy II PP-201
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6151 с подарък хартия Canon Plus Glossy II PP-201,
цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 33 стр/мин, Wi-Fi, Bluetooth, USB, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150231/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts6151-s-podaryk-harti

Стойка за проектор Acer CM-02S Long
Стойка за проектор Acer CM-02S Long, за таван, max 64 cm
http://obiavidnes.com/obiava/150230/stoyka-za-proektor-acer-cm-02s-long

Трансферен колан за OKI C 800/801/810/821/830/8600/8800/ MC 851/860/861 - Transfer Belt - P№
43449705 - Заб.: 80 000k
Трансферен колан за OKI C 800/801/810/821/830/8600/8800/ MC 851/860/861 - Transfer Belt - P№ 43449705 - Заб.: 80 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150229/transferen-kolan-za-oki-c-80080181082183086008800-mc-851860861---transf

Продава апартамент с 1 спалня,в Равда, площ 63.77 кв.м., с балкон и директен изглед към
морето
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 52 000 евро
+79267024802
Валерий
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
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• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/150228/prodava-apartament-s-1-spalnyav-ravda-plosht-6377-kvm-s-balkon-i-direkten-izg

Касета за OKI B 6500 - Black - P№ 09004462 - Заб.: 22 000k
Касета за OKI B 6500 - Black - P№ 09004462 - Заб.: 22 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150227/kaseta-za-oki-b-6500---black---p-09004462---zab-22-000k

Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Yellow - 44973533 - P№ 13317371CC - PRIME Неоригинален - Заб.: 1 500k
Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Yellow - 44973533 - P№ 13317371CC - PRIME - Неоригинален - Заб.: 1
500k
http://obiavidnes.com/obiava/150226/kaseta-za-oki-c301dnc321dnmc332dnmc342dn---yellow---44973533---p-13317371cc-

Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Cyan - 44973535 - P№ 13317370 - PRIME Неоригинален - Заб.: 1 500k
Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Cyan - 44973535 - P№ 13317370 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 1 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150225/kaseta-za-oki-c301dnc321dnmc332dnmc342dn---cyan---44973535---p-13317370---pr

Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Magenta - 44973534 - P№ 13317372 - PRIME Неоригинален - Заб.: 1 500k
Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Magenta - 44973534 - P№ 13317372 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 1
500k
http://obiavidnes.com/obiava/150224/kaseta-za-oki-c301dnc321dnmc332dnmc342dn---magenta---44973534---p-13317372--

Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Black - 44973536 - P№ 13317369CC - PRIME Неоригинален - Заб.: 2 200k
Касета за OKI C301dn/C321dn/MC332dn/MC342dn - Black - 44973536 - P№ 13317369CC - PRIME - Неоригинален - Заб.: 2
200k
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http://obiavidnes.com/obiava/150222/kaseta-za-oki-c301dnc321dnmc332dnmc342dn---black---44973536---p-13317369cc--

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150221/postavyane-na-abokat

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150220/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150219/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com

Страница 7/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.04.2018

0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150218/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Чистим дворни места
Ще изнесем и изхвърлим всички отпадъци от вашето дворно място на конкурентна цена. Потърсете ни на
http://www.bulkom.com/razchistvane-dvorno-myasto-boklutsi/ и 0888 00 11.
http://obiavidnes.com/obiava/150217/chistim-dvorni-mesta

Чистим дворни парцели
Вижте
на
http://www.turbo-hamali.com/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%
D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%
D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81/
Чистим всякакви дворни парцели. Потърсете ни и на 088 700 4000.
http://obiavidnes.com/obiava/150216/chistim-dvorni-parceli

Изкъртваме и изчистваме за град София
Изкъртваме
всичко,
изнасяме
и
изхвърляме
отпадъците.
Вижте
всичко
за
нас
на
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%80%
D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-0888-67-0000/ и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/150215/izkyrtvame-i-izchistvame-za-grad-sofiya

Курс за Готвачи от 14 май 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/150214/kurs-za-gotvachi-ot-14-may-2018g

Курс за Бармани от 14 май 2018г
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Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/150213/kurs-za-barmani-ot-14-may-2018g

Курс за Сервитьори от 14 май 2018г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Курсът се преподава от професионалист в сферата, който разполага с дългогодишен практически опит в областта.
Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията от НАПОО, а също и с най-новите и модерни
практики, прилагащи се при тази професия.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/150212/kurs-za-servityori-ot-14-may-2018g

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6847
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6847, 19", 47U, 600 x 800 x 2275 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150211/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6847

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6647
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6647, 19", 47U, 600 x 600 x 2275 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150210/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6647

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6842
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6842, 19", 42U, 600 x 800 x 2053 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150209/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6842

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6642
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6642, 19", 42U, 600 x 600 x 2053 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150208/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6642

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6837
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6837, 19", 37U, 600 x 800 x 1831 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150207/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6837

Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6637
Комуникационен шкаф Privileg JZ-FA6637, 19", 37U, 600 x 600 x 1831 мм, IP20 защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150206/komunikacionen-shkaf-privileg-jz-fa6637

Касета за Konica Minolta BIZHUB C3110 - Yellow - TNP51Y - P№ A0X5255 - Заб.: 15 000k
Касета за Konica Minolta BIZHUB C3110 - Yellow - TNP51Y - P№ A0X5255 - Заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150205/kaseta-za-konica-minolta-bizhub-c3110---yellow---tnp51y---p-a0x5255---zab-15-
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HDCVI камера Dahua HAC-HDBW2401R-Z
HDCVI камера Dahua HAC-HDBW2401R-Z, куполна, 4 Mpix(2560x1440@25fps), 2.7-12mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита, вандалоустойчива IK10
http://obiavidnes.com/obiava/150204/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdbw2401r-z

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/150203/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Prestigio GeoVision 5066
Prestigio GeoVision 5066, автомобилна навигация, 5.0"(12.7 cm), TFT, WVGA, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/150202/prestigio-geovision-5066

IP камера TVT МPixel TD-9412M-D/FZ/PE/IR2
IP камера TVT МPixel TD-9412M-D/FZ/PE/IR2, насочена "bullet", 1.3 Mpix(1280x960@30FPS), 2.8-12mm обектив,
H.264/MPEG-4/MJPEG, IR осветеност (до 30 метра), PoE, външна IP66, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/150201/ip-kamera-tvt-mpixel-td-9412m-dfzpeir2

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1000M-0280B-S3
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1000M-0280B-S3, куполна, 1 Mpix(1280x720@25fps), 3.6mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150200/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1000m-0280b-s3

Prestigio GeoVision 5068
Prestigio GeoVision 5068, автомобилна навигация, 5.0"(12.7 cm), TFT, WVGA, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/150199/prestigio-geovision-5068

IP камера TVT IPC-HDBW4800EP
IP камера TVT IPC-HDBW4800EP, куполна, 8 Mpix(3840x2160@15FPS), 4mm обектив, H.264/MJPEG, IR осветеност (до 20
метра), PoE, външна вандалоустойчива, IP66 защита, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/150198/ip-kamera-tvt-ipc-hdbw4800ep

Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Black Drum - IUP-23K - P№ A73303H Заб.: 23 000k
Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Black Drum - IUP-23K - P№ A73303H - Заб.: 23 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/150197/baraban-za-konica-minolta-bizhub-c3100c3100pc3110---black-drum---iup-23k---p-

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-0360B-S3
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-0360B-S3, куполна, 1 Mpix(1280x720@25fps), 3.6mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150196/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1100m-0360b-s3

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/150195/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE - София
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150194/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae---sofiya

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150193/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Prestigio GeoVision 5069
Prestigio GeoVision 5069, автомобилна навигация, 5.0"(12.7 cm), TFT, WVGA, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/150192/prestigio-geovision-5069

Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Cyan Drum - IUP-23C - P№ A7330KH Заб.: 25 000k
Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Cyan Drum - IUP-23C - P№ A7330KH - Заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150191/baraban-za-konica-minolta-bizhub-c3100c3100pc3110---cyan-drum---iup-23c---p-a

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/150190/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-0360B-S3
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-0360B-S3, куполна, 1 Mpix(1280x720@25fps), 3.6mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150189/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1100m-0360b-s3

Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Magenta Drum - IUP-23M - P№
A7330EH - Заб.: 25 000k
Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Magenta Drum - IUP-23M - P№ A7330EH - Заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150188/baraban-za-konica-minolta-bizhub-c3100c3100pc3110---magenta-drum---iup-23m---p

500GB Seagate ST500VT000
500GB Seagate ST500VT000, SATA 3.0Gb/s, 5400 rpm, 2.5"(6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/150187/500gb-seagate-st500vt000

Гранд Оптикс - безплатен анализ на вашето зрение
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В Гранд Оптикс се провеждат тестове за: зрение на далечно разстояние, далекогледстви, астигматизъм, периферно
зрезние, цветоусещане, контрастно зрение и др. Получавате резултатите и техния анализ веднага след прегледа.
http://obiavidnes.com/obiava/150186/grand-optiks---bezplaten-analiz-na-vasheto-zrenie

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-S3-0280B
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1100M-S3-0280B, куполна, 1 Mpix(1280x720@25fps), 2.8mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150185/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1100m-s3-0280b

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150184/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

JUNIOR HR SPECIALIST
REf. No.: BW-JRS
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Keeping the trend and tradition for attracting fresh minds, currently we are looking for the next positive and motivated talent for our
company! If you have passion for communication and want to develop yourself in the HR area take a look at the vacancy for:
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JUNIOR HR SPECIALIST
At first you will be part of our internal initial training program and after that you will be responsible for different tasks in the entire
recruitment process as writing ads, interviewing candidates, testing, providing feedback, documents match process etc.
You will be trained and expected to put in practice your skills in:
* Preparation and publishing of job ads
* Pre-screening of job applications
* Testing candidates' skills and knowledge
* Conducting interviews with short-listed candidates
* Daily internal and external communication in English and Bulgarian
If this sounds interesting to you, check out what the company expects from you:
* 6 months of professional experience on a similar position is a plus
* University degree or a last-year student in Human Resources or relevant specialty
* Deep interest in the field of HR, especially in the recruitment process
* Very good command of English language (B2/C1/C2) - both written and spoken
* Strong communication and presentation skills
* Self-organised and self-motivated person
The company offers:
* Initial training program
* Opportunity to work in a friendly team of young and energetic people
* A chance to participate and to work on various challenging projects
* Permanent long time job after the successful completion of the training
* Good salary plus additional bonuses based on your work performance
* In addition, social benefits package incl. food vouchers, trainings, team building events, etc.
If you are interested in making career in the field, don't hesitate to apply for! Send us your recent CV in English and make a step
forward!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150182/junior-hr-specialist

CUSTOMER SUPPORT AND SALES REPRESENTATIVE - FRENCH AND ENGLISH
Ref. No.: BW_CSFR
Who are we?
Bulwork is the first IT and BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Who is our client?
An established company developing lottery scratch cards and slots games. They bring a fresh winning approach to the development
and business operations in the gaming industry by focusing on innovation, customer engagement, and talent development.
Together, we are looking for:
CUSTOMER SUPPORT AND SALES REPRESENTATIVE - FRENCH AND ENGLISH
Responsibilities:

Страница 14/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.04.2018

- Providing online troubleshooting by chat, phone calls & Emails.
- Resolving customer queries while keeping both the company and customer’s best interest in mind.
- Reporting to the relevant departments regarding site issues, inaccurate content, and troubleshooting.
- Reporting customer escalations in a timely manner
Requirements:
- French and English - excellent level of speaking and writing.
- Knowledge of Microsoft Office tools.
- Excellent interpersonal and communication skills.
- Willingness to work a flexible schedule including weekends and holidays.
Nice to have, but not mandatory:
- Previous experience in the Gaming industry or Forex.
- Experience in Sales.
The company will attract you with:
- Great flexibility on shifts.
- Great and supportive working environment.
- Highly competitive salary with unlimited bonuses and extra benefits.
- Long-term career opportunity and job security in a multinational company.
- Brand new offices with play and relaxation zones.
If you are interested in this opportunity, please send us your resume in English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150181/customer-support-and-sales-representative---french-and-english

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1200M-0360B-S3
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1200M-0360B-S3, куполна, 2 Mpix(1920x1080@25fps), 3.6mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150180/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1200m-0360b-s3

JAVA DEVELOPERS
Ref. No.: BW-JD-I
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
Who is our client:
Our client is a fast-growing start-up company with focus on web and mobile development. It works with the latest technologies and
offers additional services – concept development, UX/UI, front-end and back-end programming, QA, etc. Currently, the company is
growing fast and wants to expand the team with two more enthusiastic and dedicated:
JAVA DEVELOPERS
Main responsibilities:
They are looking for one regular and one senior developer, who will work on interesting Java based projects. They will work on the
back-end part, using Java related technologies. The senior developer will have additional responsibilities related to software
architecture.
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Desired skills:
* 1-2+(for the regular one) / 5+(for the senior one) years of professional experience as a software developer;
* Practical experience with Java, Java EE & Spring;
* Very good knowledge of relational databases;
* Experience with Version control systems (CVS / SVN / Git).
It would be great if you have:
* Knowledge of build tools like maven, ant, gradle etc.;
* Experience with unit testing;
* Experience with Hybris platform.
Our client can offer you:
* Very good salary in a successful start-up company;
* Flexible working hours, home office days, additional medical and dental Insurance, multisport card, etc.;
* Variety of projects, opportunity to learn some of the new trends in the business.
If you want to take the challenge, don’t miss out on this career opportunity and send us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150179/java-developers

Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Yellow Drum - IUP-23Y - P№ A73308H Заб.: 25 000k
Барабан за Konica Minolta BIZHUB C3100/C3100P/C3110 - Yellow Drum - IUP-23Y - P№ A73308H - Заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150178/baraban-za-konica-minolta-bizhub-c3100c3100pc3110---yellow-drum---iup-23y---p

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150177/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150176/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150175/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150174/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150173/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150172/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150171/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150170/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150169/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150168/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150167/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150166/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
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поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150165/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150164/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150163/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150162/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150161/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150160/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150159/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150158/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
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строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150157/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150156/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150155/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150154/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150153/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150152/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
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бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150151/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150150/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Касета за Konika Minolta BIZHUB C200 - Black - TN214K - P№ A0D7154 - Заб.: 24 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C200 - Black - TN214K - P№ A0D7154 - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150149/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c200---black---tn214k---p-a0d7154---zab-24-00

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
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приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150148/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150147/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

HDCVI камера Dahua HAC-HFW2401R-Z-IRE6
HDCVI камера Dahua HAC-HFW2401R-Z-IRE6, насочена "bullet", 4 Mpix(2560x1440@25fps), 2.7-13.5mm обектив, IR
осветеност(до 60 метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150146/hdcvi-kamera-dahua-hac-hfw2401r-z-ire6

Касета за за Konica Minolta BIZHUB C200 - Cyan - TN214C - P№ A0D7454 - Заб.: 18 500k
Касета за за Konica Minolta BIZHUB C200 - Cyan - TN214C - P№ A0D7454 - Заб.: 18 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150145/kaseta-za-za-konica-minolta-bizhub-c200---cyan---tn214c---p-a0d7454---zab-18-

HDCVI камера Dahua HAC-HFW2401S-0360B
HDCVI камера Dahua HAC-HFW2401S-0360B, насочена "bullet", 4 Mpix(2560x1440@25fps), 2.7-13.5mm обектив, IR
осветеност(до 30 метра), външна, IP67 защита
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http://obiavidnes.com/obiava/150144/hdcvi-kamera-dahua-hac-hfw2401s-0360b

HDCVI камера Dahua SD59230I-HC
HDCVI камера Dahua SD59230I-HC, управляема(PTZ), 2 Mpix(1920x1080@30fps), 4.5-135mm обектив с 30x оптично
увеличение, IR осветеност(до 150 метра), външна, IP66 защита, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/150143/hdcvi-kamera-dahua-sd59230i-hc

Монитор Philips 243V7QJABF/00
Монитор Philips 243V7QJABF/00, 24" (61.96) IPS панел, Full HD, 5 ms, 200 000 000:1, 250cd/m2, 1x Display Port, 1x HDMI, 1x
D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/150142/monitor-philips-243v7qjabf00

IP камера Dahua HFW1000SP-0360B-W
IP камера Dahua HFW1000SP-0360B-W, насочена "bullet", 1 Mpix(1280x720@25FPS), 3.6mm
H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, IR осветеност (до 30 метра), външна IP66, безжична Wi-Fi(802.11b/g/n) RJ-45

обектив,

http://obiavidnes.com/obiava/150141/ip-kamera-dahua-hfw1000sp-0360b-w

Intel Celeron G4920 Coffee Lake
Intel Celeron G4920 Coffee Lake, двуядрен (3.2GHz, 2MB Cache, 350MHz-1.05GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/150140/intel-celeron-g4920-coffee-lake

Intel Pentium Gold G5500 Coffee Lake
Intel Pentium Gold G5500 Coffee Lake, двуядрен (3.8GHz, 4MB Cache, 350MHz-1.10GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/150139/intel-pentium-gold-g5500-coffee-lake

SSD 120GB J&A LEVEN JS300
SSD 120GB J&A LEVEN JS300, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 560MB/s, скорост на запис 370MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/150138/ssd-120gb-ja-leven-js300

IP камера МPixel HLC-79CT
IP камера МPixel HLC-79CT, насочена "bullet", 3 Mpix(1920x1080@30FPS), 3.6-16mm обектив, H.264/MPEG-4/MJPEG, IR
осветеност (до 25 метра), PoE, външна IP66, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/150137/ip-kamera-mpixel-hlc-79ct

Слушалки
Слушалки, Ovleng OV-L900, за компютър, микрофон, различни цветове, 32 ома, 116 db
http://obiavidnes.com/obiava/150136/slushalki

8GB DDR3L 1600MHz
8GB DDR3L 1600MHz, HP N1M47AA, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/150134/8gb-ddr3l-1600mhz

Калъф за HTC Desire 150
Калъф за HTC Desire 150, страничен протектор с гръб, полиуретан, HTC HC C1010, прозрачен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/150133/kalyf-za-htc-desire-150
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viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/150132/viagra

Елмазени и диамантени гоблени
Открийте в goblena.com страхотен подарък диамантен гоблен за ваш близък или вземете за себе си за релаксиране в
свободното време. Елмазените гоблени предлагани от goblena.com са с най-високо качество и са на страхотна цена.
Искате да промените интериора във вашия дом -направете го с гоблен от goblena.com . Единствено нашият магазин дава
възможност за изработка на гоблени по ваша снимка на дете, домашен любимец, къща или спомен, който искате да
запазите завинаги.
http://obiavidnes.com/obiava/150131/elmazeni-i-diamanteni-gobleni

Резервни части и аксесоари за смартфони и таблети
Онлайн магазин gsmsos.eu предлага висококачествени и оригинални резервни части за мобилни телефони-батерии,
лентови кабели, задни капаци, дисплеи, стъкла, камери, антени, говорители, слушалки и много други. Аксесоарите
предлагани от gsmsos.eu са изработени от висококачествени материали и отговарят перфектно на вашите нужди.
Посетете нашия магазин в гр. София, на ул. Димитър Манов 73 или се обадете на телефон 0890150250.
http://obiavidnes.com/obiava/150130/rezervni-chasti-i-aksesoari-za-smartfoni-i-tableti

Калъф за HTC One M9
Калъф за HTC One M9, страничен протектор с гръб, силиконов, HTC HC M213 Dot View, розов
http://obiavidnes.com/obiava/150129/kalyf-za-htc-one-m9

Калъф за HTC One A9
Калъф за HTC One A9, страничен протектор с гръб, силиконов, HTC HC C1230 Clear Shield, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/150128/kalyf-za-htc-one-a9

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/150127/kamagra-gel

Вентилатор 120 mm
Вентилатор 120 mm, Raidmax NV-R120TP, 4-pin, 2000 rpm, RGB подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150126/ventilator-120-mm

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
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конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150125/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150124/bulgarian-for-foreigners

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150123/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150122/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Вентилатор 120 mm
Вентилатор 120 mm, Raidmax NV-R120TP, 3/4-pin, 2000 rpm, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/150121/ventilator-120-mm

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.04.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150120/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 29.04.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150119/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 21.04.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150118/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti
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Курс по португалски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично от 14.30 до 18.10 часа. Начало : 14.04.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150117/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Вечерен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 23.04.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150116/vecheren-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 14.04.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150115/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 22.04.2018
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150114/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Вита база 2 - първични прегледи през април с 50% намаление
През целия месец април ДКЦ Вита БАЗА 2 обявява кампания Месец на здравето. На 7 април отбелязваме Световния ден на
здравето. Тази година решихме да обърнем внимание на профилактиката и да стимулираме пациентите да се погрижат
за здравето си. По време на кампанията първична консултация с лекар-специалист на ВИТА по конкретен приемен график
ще бъде с 50% намаление.
http://obiavidnes.com/obiava/150113/vita-baza-2---pyrvichni-pregledi-prez-april-s-50-namalenie

Вентилатор 120 mm
Вентилатор 120 mm, Raidmax RF-120XO, 3/4-pin, 2000 rpm, черен/оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/150112/ventilator-120-mm

Дънна платка ASUS TUF H370-PRO GAMING
Дънна платка ASUS TUF H370-PRO GAMING, Z370, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI-D)(CFX&SLI), 6x SATA 6Gb/s, 2x
M.2 Socket, 2x USB 3.1 Gen 2, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/150111/dynna-platka-asus-tuf-h370-pro-gaming

Вентилатор 120 mm
Вентилатор 120 mm, Raidmax RF-120XO, 3/4-pin, 1200 rpm, синя LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150110/ventilator-120-mm

Слушалки
Слушалки, 20361 OK-122, за компютър, микрофон, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/150109/slushalki

Вентилатор 120 mm
Вентилатор 120 mm, Raidmax NV-A120R3, 6-pin, 1200 rpm, RGB LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150108/ventilator-120-mm

ATX TrendSonic FC-F61A
ATX TrendSonic FC-F61A, 1x USB 3.0, черна, 550W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/150107/atx-trendsonic-fc-f61a

ATX TrendSonic FC-F56A
ATX TrendSonic FC-F56A, 1x USB 3.0, черна, 550W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/150106/atx-trendsonic-fc-f56a
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Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Cyan - TN221C - P№ A8K3450 - Заб.: 21 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Cyan - TN221C - P№ A8K3450 - Заб.: 21 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150105/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c227c287---cyan---tn221c---p-a8k3450---zab-2

Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Magenta - TN221M - P№ A8K3350 - Заб.: 21 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Magenta - TN221M - P№ A8K3350 - Заб.: 21 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150104/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c227c287---magenta---tn221m---p-a8k3350---zab

Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Yellow - TN221Y - P№ A8K3250 - Заб.: 21 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C227/C287 - Yellow - TN221Y - P№ A8K3250 - Заб.: 21 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150103/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c227c287---yellow---tn221y---p-a8k3250---zab

Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Black - TN324K - P№ A8DA150 - Заб.: 28 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Black - TN324K - P№ A8DA150 - Заб.: 28 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150102/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c258---black---tn324k---p-a8da150---zab-28-00

IP камера Dahua IPC-HFW4800EP
IP камера Dahua IPC-HFW4800EP, насочена "bullet", 8 Mpix(3840x2160@7FPS), 4mm обектив, H.264/ MJPEG, IR
осветеност (до 30 метра), външна IP66, PoE, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/150101/ip-kamera-dahua-ipc-hfw4800ep

Новини от всички райони на София
София, като столица се разширавя ежедневно и всички райони се нуждаят от информационна свързаност. Където и да
се случи нещо в столична община ние знаем и ви информираме максимално бързо.
Stolica.bg
бул. "България" 49А, ет.3, офис 18,
1404 София, 0877118111,
stolica@stolica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/150100/novini-ot-vsichki-rayoni-na-sofiya

Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Cyan - TN324C - P№ A8DA450 - Заб.: 26 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Cyan - TN324C - P№ A8DA450 - Заб.: 26 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150099/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c258---cyan---tn324c---p-a8da450---zab-26-000

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси.
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150098/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси.
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150097/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150096/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици
английски , френски .немски ,руски
Възможност за индивидуално обучение и посещения в офиса в удобно за курсиста време .
Не е необходимо да се купува учебник - школата предлага собствена система и методика, високо квалифицирани
преподаватели , видео и аудио уроци .
За повече информация :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150095/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици
английски , френски .немски ,руски
Възможност за индивидуално обучение и посещения в офиса в удобно за курсиста време .
Не е необходимо да се купува учебник - школата предлага собствена система и методика, високо квалифицирани
преподаватели , видео и аудио уроци .
За повече информация :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150094/bylgarski-ezik-za-chujdenci

USB хъб
USB хъб, 4x USB 2.0, черен, бутони on/off
http://obiavidnes.com/obiava/150093/usb-hyb

аварийно кредит 5000-500000 лв : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
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можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150092/avariyno-kredit-5000-500000-lv--moutiercatherinegmailcom

аварийно кредит 5000-500000 лв : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150091/avariyno-kredit-5000-500000-lv--moutiercatherinegmailcom

С.О.С. кредити! Ние заемаме пари при 3% годишно: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150090/sos-krediti-nie-zaemame-pari-pri-3-godishno-moutiercatherinegmailcom

кредит пряк израз с бърз отговор 24 часа 24: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150089/kredit-pryak-izraz-s-byrz-otgovor-24-chasa-24-moutiercatherinegmailcom

кредит пряк израз с бърз отговор 24 часа 24: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150088/kredit-pryak-izraz-s-byrz-otgovor-24-chasa-24-moutiercatherinegmailcom

Край финансовите си проблеми. Получите заем без проблем с прозрачността
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150087/kray-finansovite-si-problemi-poluchite-zaem-bez-problem-s-prozrachnostta

юридически заем : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150086/yuridicheski-zaem--moutiercatherinegmailcom

Помощ при получаването на кредити в България : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/150085/pomosht-pri-poluchavaneto-na-krediti-v-bylgariya--moutiercatherinegmailcom

С.О.С. кредити! Ние заемаме пари при 3% годишно: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150084/sos-krediti-nie-zaemame-pari-pri-3-godishno-moutiercatherinegmailcom

Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите
кредит с тази компания, можете да посочите точния размер на заема, който ви е необходим, и времето, през което
можете да погасите заема. Нашата услуга е от 3000 до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150083/predlagame-zaemi-na-hora-koito-se-nujdayat-ot-finansov-asistent-s-nisyk-lihven-p

Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Magenta - TN324M - P№ A8DA350 - Заб.: 26 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C258 - Magenta - TN324M - P№ A8DA350 - Заб.: 26 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150082/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c258---magenta---tn324m---p-a8da350---zab-26-

получавате безплатен достъп до заем с лихвен процент 3%
получавате безплатен и лесен достъп до заеми на адрес robertgazdicfinance@gmail.com, предлагаме заеми между 2 000
евро и 25 000 000 евро. ако се интересувате от получаване на финансова помощ, свържете се с нас сега на
robertgazdicfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150081/poluchavate-bezplaten-dostyp-do-zaem-s-lihven-procent-3

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/150080/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Касета за Konika Minolta MINOLTA BIZHUB C258 - Yellow - TN324Y - P№ A8DA250 - Заб.: 26
000k
Касета за Konika Minolta MINOLTA BIZHUB C258 - Yellow - TN324Y - P№ A8DA250 - Заб.: 26 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150079/kaseta-za-konika-minolta-minolta-bizhub-c258---yellow---tn324y---p-a8da250---za

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/150078/kamagra-gel

Медицински обеци Blomdahl
Медицински обеци Blomdahl
Здравето е нашето стремеж!
Нашите медицински обеци са тъй наречената "модерна асептична техника" изцяло отговарящи на медецинските
стандарти в ЕВРОПА. Това означава, че всички наши продукти и методи са безопасно разработени, за да се избегне
разпространението на инфекции по време на пробиване. Стерилният метод гарантира, че пиърсингът е хигиеничен и
безопасен.
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Системата Blomdahl се предлага само чрез медицински специалисти. Това гарантира възможно най-безопасното
пробиване на ушите.
ЗАПИШЕТЕ СИ ЧАС!
http://obiavidnes.com/obiava/150077/medicinski-obeci-blomdahl

USB хъб
USB хъб, 4x USB 2.0, черен, бутони on/off
http://obiavidnes.com/obiava/150076/usb-hyb

black ant king
ЧЕРНА КРАЛСКА МАРКА Елиминира импотентност и еректилна дисфункция. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/150075/black-ant-king

Касета за Konika Minolta bizhub 224e/284e/364e - Black - TN322/TN323 - P№ 13314306 - PRIME Неоригинален - Заб.: 24 000k
Касета за Konika Minolta bizhub 224e/284e/364e - Black - TN322/TN323 - P№ 13314306 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 24
000k
http://obiavidnes.com/obiava/150074/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-224e284e364e---black---tn322tn323---p-133143

Касета за Konika Minolta BIZHUB 4700P - Black - TNP-37 - A63T01W - P№ 13315390 - PRIME Неоригинален - Заб.: 20 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB 4700P - Black - TNP-37 - A63T01W - P№ 13315390 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150073/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-4700p---black---tnp-37---a63t01w---p-13315390--

Хибриден видеорекордер Dahua HCVR7208AN-4K
Хибриден видеорекордер Dahua HCVR7208AN-4K, 8 канален, H.264+/H.264, 2x SATA(до 2x 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/150072/hibriden-videorekorder-dahua-hcvr7208an-4k

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/150071/zaem-do--7000-lv

Фугиране на паркет от Класик паркет
Монтаж на ламиниран и естествен паркет. Тел.: 0886 17 68 83 и 0894 38 11 15. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/150070/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150069/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150068/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150067/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150066/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150065/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150064/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150063/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150062/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150061/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
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тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150060/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150059/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150058/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150057/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150056/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150055/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150054/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150053/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150052/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150051/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
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строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150050/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150049/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150048/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150047/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Black - A0D7152 - TN213K - P№ 13315310 - PRIME Неоригинален - Заб.: 24 500k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Black - A0D7152 - TN213K - P№ 13315310 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 24 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150046/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c203---black---a0d7152---tn213k---p-13315310---

levitra
Levitra е най-използвания секс стимулант от милиони мъже по света. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/150045/levitra

Релокация на чужденци в България
Сивир Транслейшънс е компания, избрала да бъде ежедневен помощник и партньор при установяването и релокацията на
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чужденците в България. Намираме се в сърцето на София. Мисията ни е да улесним и оптимизираме процеса на
преместване и адаптация на чужденците за времето на техния престой и работа в нашата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/150044/relokaciya-na-chujdenci-v-bylgariya

Правя секс с различни мъже и на различни места
Обичам да правя секс с различни мъже и на различни места ако търсиш нещо различно и на бързи обороти пиши ми на
номер 191910 с текст Нелина-188 да ти дам адрес или телефон и да се видим сега
http://obiavidnes.com/obiava/150043/pravya-seks-s-razlichni-myje-i-na-razlichni-mesta

Луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив
Луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив в секса мъж имам терен и време ако това си ти пиши ми на
номер 191911 с текст Диана-157 дати дам адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/150042/luda-po-seksa-mlada-jena-tyrsi-razkreposten-i-izdryjliv

Свободна сериозна жена търси господин за неангажираща връзка
31г свободна сериозна жена търси господин за неангажираща връзка може и нещо по сериозно имам кола и терен
възможност да дойда при теб пиши ми на номер 191982 с текст Лена-221 да си разменим телефоните и видим
http://obiavidnes.com/obiava/150041/svobodna-seriozna-jena-tyrsi-gospodin-za-neangajirashta-vryzka

Адвокат Велчева търси дискретен любовник
Адвокат Велчева търси дискретен любовник за интимни срещи и френски ласки. Очаквам обаждане от потентен
жиголо, предлагам финансово подпомагане. СМС с текст Велчева-179 на номер 191997 . Предложението е сериозно!
http://obiavidnes.com/obiava/150040/advokat-velcheva-tyrsi-diskreten-lyubovnik

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.

Страница 56/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.04.2018

Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/150039/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Cyan - A0D7452 - TN213C - P№ 13315311 - PRIME Неоригинален - Заб.: 19 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Cyan - A0D7452 - TN213C - P№ 13315311 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 19 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150038/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c203---cyan---a0d7452---tn213c---p-13315311---p

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150037/masajna-kushetka-magicpro

Страстна жена търси дискретна сексуална връзка
34г страстна жена търси дискретна сексуална връзка с разкрепостен господин разполагам с терен смс с текст
Мара-029 на номер 162221 за адрес може и телефон сериозна
http://obiavidnes.com/obiava/150036/strastna-jena-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

Креативност Бенефит България - Инвестиции и Бизнес Развитие
Ако Лидерите на Българския Бизнес мислят различно, ще могат да отключат пълния си потенциал!
Креативност Бенефит България достига до всяко едно нещо, което правим.
Използваме диапазон от различни гледни точки, експертност, проницателност и опит. Насърчавайки разнообразието да
мислим по този начин - РАЗЛИЧНО, ни помага да достигнем забележителни нива на високи професионални стандарти.В
Бенефит България споделяме една обикновена корпоративна философия - ДА ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ В БИЗНЕСА!
Предоставяме Услуги на Най-Високо Бизнес ниво за Инвестиции и Бизнес Развитие.
Повече на сайта на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ и БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
http://obiavidnes.com/obiava/150035/kreativnost-benefit-bylgariya---investicii-i-biznes-razvitie

Бизнес Развитие, Инвестиции, Свързване с Инвеститори
Ние сме тук, за да ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС НЕ САМО В ЕВРОПА, А И ПО ЦЕЛИЯ
СВЯТ.
В Услуга сме на Водещите Български Лидери и Техния Бизнес с едни от НАЙ - ШИРОКООБХВАТНИТЕ И
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ СТРАТЕГИИ, СЪЧЕТАНИ С НЕПОВТОРИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ от 1992 г. и до
сега.
Предлагаме на Водещите Български Лидери и техния уникален бизнес НЕСРАВНИМИ УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО
БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с
Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса или Продажба на Бизнес.
Повече на сайтa на Бенефит България Консулт - / ЗА НАС /
http://obiavidnes.com/obiava/150034/biznes-razvitie-investicii-svyrzvane-s-investitori

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
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неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / Продажба на Бизнес /
http://obiavidnes.com/obiava/150033/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes

Преки Инвестиции и свързване с Инвеститори
Готови сме ДА ДОСТАВИМ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
за РАЗВИТИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО до СВЕТОВНО НИВО.
Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на
свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с
високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.
Повече за Допълнителни Инвестиции за развитие на бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт - / ИНВЕСТИЦИИ /
http://obiavidnes.com/obiava/150032/preki-investicii-i-svyrzvane-s-investitori

Бизнес Планове за повишаване Инвеститорски интерес
Бизнес Планове за привличане на Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса и успешно привличане
на Нови Бизнес Партньори.
На думи и написани бизнес планове изглежда лесно, на практика и за изпълнение доста трудно, понякога дори
невъзможно.
Как да се убеди Финансист / Инвеститор (различен от Кредитна Институция) да повярва в бизнес плана на фирмата и
Финансира (Инвестира) в намеренията на Лидерите на
бизнеса?
На електронната ни поща всяка седмица пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за
сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови
проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички
от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.
Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни
предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини
за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец
(апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.
Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може
да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното - за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически
Инвеститор, включващо Инвеститори от същия бранш, ще трябва много специално и много внимателно да се пригоди
всяка една бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на
"Доверен Познат"
от техните бизнес среди.
ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНЕ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА
ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за
презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния
фонд, т.е. казано на обикновен български:
"ДА НЕ СИ ИЗСТРЕЛВАТ ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО".
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Повече за Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално
бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина на сайта на Бенефит
България Консулт ЕООД / ИНВЕСТИЦИИ /
http://obiavidnes.com/obiava/150031/biznes-planove-za-povishavane-investitorski-interes

Касета за Konika Minolta BIZHUB C253/C353 - Black - A0D7151 - TN314K - P№ 13315378 - PRIME
- Неоригинален - Заб.: 24 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C253/C353 - Black - A0D7151 - TN314K - P№ 13315378 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 24
000k
http://obiavidnes.com/obiava/150030/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c253c353---black---a0d7151---tn314k---p-133153

Касета за Konika Minolta BIZHUB C253/C353 - Cyan - A0D7451 - TN314C - P№ 13315379 - PRIME Неоригинален - Заб.: 18 500k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C253/C353 - Cyan - A0D7451 - TN314C - P№ 13315379 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 18
500k
http://obiavidnes.com/obiava/150029/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c253c353---cyan---a0d7451---tn314c---p-1331537

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150028/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Magenta - A0D7352 - TN213M - P№ 13315312 - PRIME Неоригинален Заб.: 19 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Magenta - A0D7352 - TN213M - P№ 13315312 - PRIME - Неоригинален Заб.: 19
000k
http://obiavidnes.com/obiava/150027/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c203---magenta---a0d7352---tn213m---p-13315312-

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150026/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150025/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150024/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150023/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150022/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150021/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150020/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

HDCVI камера Dahua HAC-HDW1400M-0280B
HDCVI камера Dahua HAC-HDW1400M-0280B, куполна, 4 Mpix(2560x1440@25fps), 2.8mm обектив, IR осветеност(до 30
метра), външна, IP67 защита
http://obiavidnes.com/obiava/150019/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdw1400m-0280b

Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Yellow - A0D7252 - TN213Y - P№ 13315313 - PRIME Неоригинален - Заб.: 19 000k
Касета за Konika Minolta BIZHUB C203 - Yellow - A0D7252 - TN213Y - P№ 13315313 - PRIME - Неоригинален - Заб.: 19 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150018/kaseta-za-konika-minolta-bizhub-c203---yellow---a0d7252---tn213y---p-13315313--

HDCVI камера Dahua HAC-HDBW2221F-0280B
HDCVI камера Dahua HAC-HDBW2221F-0280B, куполна, 2.1 Mpix(1928
http://obiavidnes.com/obiava/150017/hdcvi-kamera-dahua-hac-hdbw2221f-0280b

Pulsar Trail XP50, Pulsar Accolade XP50, Pulsar Helion XP50....
В (PULSAR APEX UK) ние доставяме на ненадмината цени. Ние сме директен вносител, оторизиран дистрибутор и
търговец на едро в Обединеното кралство. нашите Apex Thermal пушка обхват идват с пълна гаранция на производителя.
време за доставка на продукти: 3 дни. ние сме тук, за да ви служи по-добре от всеки друг дистрибутор или търговец на
едро, навсякъде по света. (PULSAR APEX UK) е дистрибутор лиценз на Pulsar Apex Thermal пушка обхват.
Адрес на магазина:
135 Е Street,
Homerton,
Лондон, E9 7LJ
Великобритания
Email: pulsarapexuk@gmail.com
Тел: +447024045752
Мениджър продажби:
Марк Джонсън
Pulsar Apex XD75-------€2300
Pulsar Apex XD75A------€2450
Pulsar Apex XQ50-------€2100
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Pulsar Apex LRF XQ50---€2200
Pulsar Apex LRF XQ38---€2200
Pulsar Apex XD38-------€2100
Pulsar Apex XD38A------€2000
Pulsar Apex XD38S------€2200
Pulsar Apex XQ38-------€2150
Pulsar Apex XD50 ------€2150
Pulsar Apex XD50S------€2300
Pulsar Apex XD50A------€2050
Pulsar Core FXD50------€2000
Pulsar Core FXD55------€2250
Pulsar Core FHD50------€2000
Pulsar Core FXQ38------€2200
Pulsar Core FXQ35------€2000
Pulsar Core FXQ55------€2300
Pulsar Core FXQ50------€2300
Pulsar Core RXQ30V-----€2000
Pulsar Trail XP38------€2200
Pulsar Trail XP50------€2350
Pulsar Accolade XP50---€2500
Pulsar Accolade XQ38---€2400
Pulsar Trail XQ38 -----€2100
Pulsar Trail XQ50------€2100
Pulsar Trail XQ30------€2100
Pulsar Trail XQ28------€2000
Pulsar Trail LRF XP50----€2400
Pulsar Trail LRF XP38----€2300
Pulsar Trail LRF XQ50----€2200
Pulsar Trail LRF XQ38----€2200
Pulsar Trail LRF XQ28----€2100
Pulsar Helion XP50 ---- €2050
Pulsar Helion XQ38 -----€1800
Pulsar Helion XQ50------€2000
Pulsar Helion XP38 -----€2300
Pulsar Helion XP28------€2200
Pulsar Helion XQ19------€2000
Pulsar Helion XQ30 -----€2000
Pulsar Helion XP100-----€2300
Pulsar Digisight N750----€800
Pulsar Digisight N770----€900
Pulsar Digisight N770A---€700
Pulsar Digisight N550----€700
Pulsar Digisight N550A---€900
Pulsar Digisight LRF 970-€1100
Pulsar Digisight N970----€1000
Pulsar Digisight 850 LRF-€950
Pulsar Digisight N870----€1000
Pulsar Digisight Ultra N355--€1000
Pulsar Digisight Ultra N250--€1000
Pulsar Forward DFA 75----€800
Pulsar Quantum XQ50-------€2100
Pulsar Quantum Lite XQ30V-€1000
Pulsar Quantum Lite XQ23V-€1000
Pulsar Quantum HD38A-----€1100
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Pulsar Quantum HD38S-----€1600
Pulsar Quantum XD38S-----€1600
Pulsar Quantum HD19A-----€900
Pulsar Quantum HD50S-----€1200
Pulsar Quantum HD19S-----€1600
Pulsar Quantum XD19S-----€1300
Pulsar Quantum LD19A-----€1350
Pulsar Quantum LS-19-----€1500
Pulsar Quantum XQ38------€2000
Pulsar Quantum XQ19------€2200
Pulsar Quantum XD50S-----€1700
Pulsar Quantum LD50S-----€1600
Pulsar Quantum LD38S-----€1100
Pulsar Quantum LD19S-----€1400
Горепосочените цени са включени всички разходи за доставка и ДДС до вратата ви стъпка.
http://obiavidnes.com/obiava/150016/pulsar-trail-xp50-pulsar-accolade-xp50-pulsar-helion-xp50

Pulsar Trail XP50, Pulsar Accolade XP50, Pulsar Helion XP50
В (PULSAR APEX UK) ние доставяме на ненадмината цени. Ние сме директен вносител, оторизиран дистрибутор и
търговец на едро в Обединеното кралство. нашите Apex Thermal пушка обхват идват с пълна гаранция на производителя.
време за доставка на продукти: 3 дни. ние сме тук, за да ви служи по-добре от всеки друг дистрибутор или търговец на
едро, навсякъде по света. (PULSAR APEX UK) е дистрибутор лиценз на Pulsar Apex Thermal пушка обхват.
Адрес на магазина:
135 Е Street,
Homerton,
Лондон, E9 7LJ
Великобритания
Email: pulsarapexuk@gmail.com
Тел: +447024045752
Мениджър продажби:
Марк Джонсън
Pulsar Apex XD75-------€2300
Pulsar Apex XD75A------€2450
Pulsar Apex XQ50-------€2100
Pulsar Apex LRF XQ50---€2200
Pulsar Apex LRF XQ38---€2200
Pulsar Apex XD38-------€2100
Pulsar Apex XD38A------€2000
Pulsar Apex XD38S------€2200
Pulsar Apex XQ38-------€2150
Pulsar Apex XD50 ------€2150
Pulsar Apex XD50S------€2300
Pulsar Apex XD50A------€2050
Pulsar Core FXD50------€2000
Pulsar Core FXD55------€2250
Pulsar Core FHD50------€2000
Pulsar Core FXQ38------€2200
Pulsar Core FXQ35------€2000
Pulsar Core FXQ55------€2300
Pulsar Core FXQ50------€2300
Pulsar Core RXQ30V-----€2000
Pulsar Trail XP38------€2200
Pulsar Trail XP50------€2350
Pulsar Accolade XP50---€2500
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Pulsar Accolade XQ38---€2400
Pulsar Trail XQ38 -----€2100
Pulsar Trail XQ50------€2100
Pulsar Trail XQ30------€2100
Pulsar Trail XQ28------€2000
Pulsar Trail LRF XP50----€2400
Pulsar Trail LRF XP38----€2300
Pulsar Trail LRF XQ50----€2200
Pulsar Trail LRF XQ38----€2200
Pulsar Trail LRF XQ28----€2100
Pulsar Helion XP50 ---- €2050
Pulsar Helion XQ38 -----€1800
Pulsar Helion XQ50------€2000
Pulsar Helion XP38 -----€2300
Pulsar Helion XP28------€2200
Pulsar Helion XQ19------€2000
Pulsar Helion XQ30 -----€2000
Pulsar Helion XP100-----€2300
Pulsar Digisight N750----€800
Pulsar Digisight N770----€900
Pulsar Digisight N770A---€700
Pulsar Digisight N550----€700
Pulsar Digisight N550A---€900
Pulsar Digisight LRF 970-€1100
Pulsar Digisight N970----€1000
Pulsar Digisight 850 LRF-€950
Pulsar Digisight N870----€1000
Pulsar Digisight Ultra N355--€1000
Pulsar Digisight Ultra N250--€1000
Pulsar Forward DFA 75----€800
Pulsar Quantum XQ50-------€2100
Pulsar Quantum Lite XQ30V-€1000
Pulsar Quantum Lite XQ23V-€1000
Pulsar Quantum HD38A-----€1100
Pulsar Quantum HD38S-----€1600
Pulsar Quantum XD38S-----€1600
Pulsar Quantum HD19A-----€900
Pulsar Quantum HD50S-----€1200
Pulsar Quantum HD19S-----€1600
Pulsar Quantum XD19S-----€1300
Pulsar Quantum LD19A-----€1350
Pulsar Quantum LS-19-----€1500
Pulsar Quantum XQ38------€2000
Pulsar Quantum XQ19------€2200
Pulsar Quantum XD50S-----€1700
Pulsar Quantum LD50S-----€1600
Pulsar Quantum LD38S-----€1100
Pulsar Quantum LD19S-----€1400
Горепосочените цени са включени всички разходи за доставка и ДДС до вратата ви стъпка.
http://obiavidnes.com/obiava/150015/pulsar-trail-xp50-pulsar-accolade-xp50-pulsar-helion-xp50

Копирна машина XEROX DOCUCOLOR 252
Описание:
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Копирна машина XEROX DocuColor 252
Скорост на печат: до 55 ppm (цветни) / 65 ppm (черно-бели)
Месечно натоварване: До 200 000 страници
Входяши касети (Обшо 3,260 листа):
Една тава ръчно подаване за 250-листа;
Две касети за 500-листа A3;
Една касета за 870-листа A4;
Една касета за 1,140-листа A4
Копирна машина
Памет: 256 MB + 80 GB hard disk drive
Време за първо копие: до 7.8 s (Цветнo) / 4.3 s (черно-бяло)
Резолюция: 2400 x 2400 dpi
Функции: Увеличение / Намаление (25% – 400%), Режим книга, Смесени оригинали, Завъртане, Премахване на ъглите,
Огледало / Негатив, Отместване, Редаклиране
Принтиране
Резолюция: 2400 x 2400 dpi
Сканиране
Резолюция: 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Опции (не се включват в цената):

Големи входящи касети :
2,000-листа High-Capacity Feeder (A4)
2,000-листа Oversize High-Capacity Feeder (SRA3)

Изходящо оборудване:
Offsetting Catch Tray (OCT)
Финишер:
500-sheet top tray, 3,000-sheet stacker tray, hole punching and multi-position stapling
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Професионален финишер:
500-sheet top tray, 1,500-sheet stacker tray, hole punching, multi-position stapling,
V-fold booklet making, saddle-stitch booklet maker
http://obiavidnes.com/obiava/150014/kopirna-mashina-xerox-docucolor-252

Xerox XC 550 Цена: 7500.00 лв
Обща характеристика
Устройството принтер / скенер / копир Вид печат цвят Технология за печат Лазер Настаняване етаж Приложения
голям офис Брой страници на месец 300000
Печатар
Максимален формат A3 Автоматичен двустранен печат има Брой на цветовете 4 Максималната резолюция за б / т
печат 2400x2400 DPI Максималната разделителна способност за цветен печат 2400x2400 DPI Скорост на печат 55
страници / минута (б / т A4), 50 страници / минута (цвят. A4)
Скенер
Scanner Type плоския / опън Максималният размер на оригинала A3 Максимален размер на сканиране 330x488 mm
Резолюция на скенера 600x600 DPI Чейнджър оригинали еднопосочен Скорост на сканиране (цветно). 50 страници /
минута Скорост на сканиране (B / W) 65 страници / минута
Copier
Максимална резолюция копирна машина (ч / б) 600x600 DPI Максимална резолюция копирна машина (цветно). 600x600 DPI
Скоростта на копиране 55 страници / минута (б / т A4), 50 страници / минута (цвят. A4) Максималният брой копия на
цикъл 999
Тави
Paper Feed 3260 листа.(стандартно), 7260 списък.(максимум)
Консумативи
Тегло на хартията 64-300 г / м2 Печат: карти, прозрачно фолио, етикети, гланцирана хартия, пликове, матирана хартия
Интерфейси
Интерфейси Ethernet (RJ-45), USB Директен печат има Web Interface има
Шрифтове и езици
Подкрепа PostScript има Поддържа The PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF
Обща информация
OS поддръжка Windows, Linux, Mac OS Размери (ШхВхД) 1574x1391x787 mm
http://obiavidnes.com/obiava/150013/xerox-xc-550--cena-750000-lv

Xerox DocuColor P700 Цена: 9900.00 лв
Лично предаване
Xerox 700i / 700 цифрово цветно натискане
производителност
Номинална скорост До 70 стр. / Мин
Разделителна способност Печат / Копиране: 2400 x 2400 dpi
Сканиране: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 или 600 x 600 dpi
Препоръчителен среден месечен обем от 20 000 до 75 000 страници на месец
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Работен цикъл 300 000 страници на месец
Скорост на сканиране: 50 стр. / Мин
Линейни екрани
600 клъстерна точка
300 клъстерни точки
200 екрана с въртяща се линия
200 клъстерна точка
150 клъстерни точки
Възможности
Стандартни възможности Цветен печат, копиране, сканиране
Печатни страни Duplex - автоматичен до 300 gsm / 110 lb.
MICR Не
технология
PDL Adobe® PostScript® Ниво 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF / X; PCL5c, PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG;
PDFL9.0; PDF X1A, PDF / X-3; PDF / X-4
Adobe PDF Print Engine 2.0 (моля, вижте спецификациите на контролера за допълнителна поддръжка)
Мрежови интерфейси
TCP / IP, Novell®, NDS®, IPX / SPX, IPP AppleTalk®, IPP
NetBEUI, DHCP
Поддръжка на SNMP MIB II за инструменти за администриране от трети страни
Ethernet 10/100/1000 Base-T
IPv6, 802.1x удостоверяване (моля, вижте спецификациите на контролера за допълнителна поддръжка)
Работа с хартия
Източници на хартия 4 стандартни
Стандартен капацитет хартия 1900 листа
Максимален капацитет на хартията с опции 5 900 листа
Размери на медиите - минимум 4 x 5,6 инча
Размери на носителите - максимум 13 x 19,2 инча
Тегло на носителя - минимална дължина 18 листа (64 gsm)
Тегло на носителя - Максимално покритие (300 gsm)
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Типове носители с покритие, тежки носители, прозрачно фолио, DocuMagnet®, етикети, раздели. Всички тави работят с
покритие.
Вход
Тава 1 550 листа
Тава 2 550 листа
Тава 3 550 листа
Тава 4 байпас тава: 250 листа
Стандартен двустранен автоматичен подавач на документи 250 листа
Висококапацитетно подаващо устройство с голям капацитет: 2000 листа
Голямо подаващо устройство с голям капацитет: модул с една или две тави: 2000 или 4000 листа
Други устройства за въвеждане
Интегриран скенер
Комплект за чуждестранни интерфейси: позволява свързването на външни устройства, като например одитори или
монетни устройства
продукция
Изходяща тава за изместване 500 листа
Опционален висококапацитетен статив за 5 000 листа основна тава
Горна тава за 500 листа
Довършителни
апретурист
Усъвършенстван финишър: горна тава за 500 листа, тава за подемно-транспортно средство от 3000 листа,
перфориране на дупки, многопластово закрепване
Професионална финишираща машина: горна тава за 500 листа, тава за зареждане на хартия от 1500 листа, закрепване
до 50 листа, перфориране на дупчици, двустранно бродиране, брошура за седлови шевове, до 20 листа без покритие
Стандартен финишър (леко производство C): горна тава за 500 листа, тава за зареждане на 3000 листа, пробиване и
закрепване на многопозиционни отвори, интерпозиране на 200 листа, допълнителна машина за брошури за брошури с
библиотека или със седловина. Опционалният модул позволява трикратна и Z-фолио (буквени и таблоидни)
Челен тример Xerox SquareFold ™ Тример модул:
Самостоятелният модул се прикрепя към стандартния финишър
Облицовка на лице и квадратна нагъвка
Облицовка на лицевите повърхности: 5-20 листа (24 lb./90 gsm) или 5-25 листа (20 lb./75 gsm)
Точно оформя остри, ясни резултати
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Позволява на потребителя да контролира размера на облицовката и дебелината (2-20 мм, регулируема с стъпки от 0,1
мм)
Създава брошури, които могат да се отварят плоски, без да се уврежда гръбнака
Hole Punch GBC® AdvancedPunch ™:
Комплекти за подмяна на клиента
Поддържа 8,5 "х 11" (A4) дълъг ръб за подаване, 20 литров обем - 80 литра покритие
Универсални стилове за щанцоване за създаване на документи, готови за професионално обвързване
Степлер Удобство:
Снабдява се до 50 листа носители с вместимост 90 грама
Комплектът за външен интерфейс позволява свързването на външни устройства, като например одитори или монети
Контролери за печат
Цифрови преден край
FreeFlow® Print Server
CX Print Server, поддържан от Creo
EX Print Server, поддържан от Fiery
Интегриран Fiery® цветен сървър
http://obiavidnes.com/obiava/150012/xerox-docucolor-p700-cena-990000-lv

XEROX DocuColor 240 Цена: 4100.00 лв
XEROX DOCU COLOR 240

Цифрова, цветна
Скорост на копието: 50 копия/мин. цветно
Скорост на копието: 65 копия/мин. черно-бяло
Резолюция: 2400x2400dpi
Памет: 256MB
HDD: 80GB
Увелич./намаление: 25%-400%
Тежина на медията: до 300г/м2
Входен капацитет на хартията:
2 тави по 500 листа А3,
1 тава 870 листа А4,
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ръчна тава за 250 листа
Месечно натоварване: До 20000 цветни копия А3
http://obiavidnes.com/obiava/150011/xerox-docucolor-240-cena-410000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050 Цена: 6500.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050
Simitri HD полимеризиран тонер
Метална конструкция
Скорост: 105 стр./мин
Месечно натоварване: 1, 500 000 страници месечно
Тегло на хартията: 300 гр/м2 от касета
Дуплекс
CS Remote Care – система за дистанционно управление и диагностика на устройството
Книжка от 100 страници
Възможности за вариране големината на телчетата
Лесен за оператора 12 цветен сензорен екран за управление
Миксмедия – бели и цветни листа от различни тави
Миксплекс – едностранен/двустранен печат – превключване между операциите
Разнообразни опции за довършване;
Топло лепило – лепене на книга от 3 см дебелина
Подмяна на тонера в движение (по време на печат)
Изрязване на книги и брошури
http://obiavidnes.com/obiava/150010/konica-minolta-bizhub-pro-1050--cena-650000-lv

Samsung MultiXpress C 8385 ND - НОВ Цена: 500.00 лв
Samsung MultiXpress C 8385 ND - НОВ
Цветно копиране: Да
Функция сканиране: Да
Факс: Не
Скорост на копиране (Ч/Б, размер А4): 38 бр/мин
Разделителна способност Ч/Б: 600 x 600 dpi
Максимален размер хартия: A4
Капацитет за хартия: 520 стр.
USB: Да
Тегло: 71.5 кг
http://obiavidnes.com/obiava/150009/samsung-multixpress-c-8385-nd---nov-cena-50000-lv

TOSHIBA E STUDIO 355 Цена: 1400.00 лв
TOSHIBA E STUDIO 355
35 копия/мин. A4
Цифрова, моно
Формат А3
Памет: 256MB
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HDD: 40GB
Duplex, RADF: стандарт
Тежина на медията: 64-209 г/м2
Резолюция копиране: 600x600 dpi
Резолюция принтиране: 2400x600 dpi
Мащабиране: 25-400%
Многократно копиране: 1-999
Хартиен запас: 2 касети по 500 листа+ръчно подаване 100 листа
Access Codes (10 000)
Trimming/Masking
Mixed-size Copying
Copy to Box (e-Filing)
Cover Sheet
Sheet Insertion
Magazine Sort
n-in-1
Annotation (Date/Time)
Job Reservation (10 jobs)
Job Build
http://obiavidnes.com/obiava/150008/toshiba-e-studio-355--cena-140000-lv

Konica Minolta Bizhub C224 Цена: 2600.00 лв
Спецификация на копира
Процес на копиране Electrostatic laser copy; Tandem; indirect
Тонер Simitri HD® polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 mono (cpm) 22
Скорост на копиране/принтиране A4 colour (cpm) 22
Скорост на копиране/принтиране A3 mono (cpm) 14
Скорост на копиране/принтиране A3 colour (cpm) 14
Автодуплекс скорост A4 mono (cpm) 22
Автодуплекс скорост A4 colour (cpm) 22
Време за отпечатване на първо копие/принт моно (sec) 6.9
Време за отпечатване на първо копие/принт colour (sec) 8.3
Време за загряване (sec) Approx. 20 *
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600
Градации 256
Формат на оригинала A5-A3
Увеличение/намаление 25-400% стъпка през 0.1%; Autozooming
Копирни функции Chapter, Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions;
Job setting memory; Poster Mode; Image repeat; Overlay; Stamping; Copy Protection;
Спецификация на принтера
Резолюция на принтиране (dpi) 1,800 x 600;1,200 x 1,200
Контролер CPU Type PowerPC MPC8536 @ 800 MHz
Принтерски езици PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);PostScript 3 (CPSI 3016);XPS
Операционни
системи Windows
2000/XP/XP64;Windows
VISTA
32/64;Windows
7
32/64;Server
2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2);Macintosh 9.x/10.x;Unix/Linux/Citrix
Printer fonts 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Принтерски функции Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx);
Mixmedia and mixplex; Job programming "Easy Set”; Overlay; Watermark; Copy Protection, Carbon Copy Print
Спецификация на скенера
Скорост на сканиране colour (opm) Up to 160/160 ipm
Скорост на сканиране mono (opm) Up to 160/160 ipm
Резолюция на сканиране (dpi) Max.
Scan
modes Network
TWAIN
scan;Scan-to-email
(scan-to-Me);Scan-to-FTP;Scan-to-SMB
(scan-to-Home);Scan-to-Box;Scan-to-WebDAV;Scan-to-DPWS;Scan-to-USB
File formats JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS; PPTX and searchable PPTX (optional)
Дестинации на сканиране 2,100 (single + group); LDAP support
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Функции на скенера Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Realtime scan previev
Спецификация на факса Факс платката се добавя допълнително към основното тяло.
Стандарт на факса Super G3 (optional)
Трансмисия на факса Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Резолюция на факса (dpi) Max.
Компресия на факса MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем(Kbps) Up to 33.6.
Дестинации на факса 2,100 (single + group)
Функции на факса Polling; Time shift; PC-Fax; Receipt to confidential box; Receipt to email/FTP/SMB; up to 400 job programs
User box specification Max. storable documents Up to 3,000 documents or 10,000 pages
Type of user boxes Public; personal (with password or authentication); group (with authentication);Type of system boxes Secure
print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling;User box functionality Reprint; combination; download; sending
(email/FTP/SMB and Fax); copy box to box
Спецификация на системата
Стандартна памет (MB) 2,048
Твърд диск (GB) 250
Мрежови протоколи TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame types Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматично документоподаващо устройство До 100 оригинала; A6-A3; 35-163 gsm;R-ADF, Dualscan ADF;/
допълнителна опция/
Формат на хартията A6-SRA3, customised paper sizes;
Банер формат max. 1,200 x 297 mm/ необходимо е добавяне на банер касета за хартия/
Тегло на хартията (g/m
http://obiavidnes.com/obiava/150007/konica-minolta-bizhub-c224-cena-260000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB C280 Цена: 2000.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Спецификации на копира:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; Тандемно; Индиректно
Тонер система: Simitri HD® - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 (копия/мин): 28
Скорост на копиране/принтиране A3 (копия/мин): 17
Първо копие/принт моно (сек): 7.5
Първо копие/принт цветно (сек): 11
Време загряване (сек): Прибл. 45 *
* Времето загряване може да варира, в зависимост от операционната среда и употребата
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600
Полутонове: 256 нива
Формат на оригинала: A5-A3
Магнификация: 25-400% през 0.1% стъпка; Автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране: Заглавна страница; вмъкване на корица и вътрешна страница; тестово копие (печатно и на екран);
тест печат за настройка; Digital art функции; памет за настройка на заявки; режим постер; повтаряне на изображение;
подложка; воден знак; печат; защита на копирането; поставяне на карта
Спецификации на принтера:
Резолюция на печат (dpi): 1,800 x 600
Тип контролер CPU: MPC8533 @ 667 MHz
Език за принтиране: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);
PostScript 3 (CPSI 3017)
Операционни системи:
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
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Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера: Директен печат от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и криптирани PDF файлове.Миксмедиа (вмъкване на
бели и цветни листи от различни тави) и миксплекс (комбиниране на едностранен и двустранен печат)
програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка
Воден знак
Защитено копиране
Спецификации на скенера:
Скорост насканиране (оригинала в минута): До 70 (300 dpi през DF)
Резолюция на сканиране (dpi): Максимум: 600 x 600
Режими на сканиране: Мрежово TWAIN сканиране; сканиране към е-мейл (scan-to-Me); сканиране към FTP; сканиране към
SMB (scan-to-Home); сканиране към потребителска кутия; сканиране към WebDAV; сканиране към DPWS; сканиране към
USB
Формати на файлове: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF, XPS; Compact XPS
Дестинации на сканиране: 2,100 (single + group); LDAP support
Функции на сканиране: Анотация (текст/време/дата) за PDF; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса (опция): Стандарт на факса :Super G3
Трансмисия: Аналогова; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax
Резолюция на факса (dpi): Максимално: 600 x 600 (ултра фина)
Компресия на факса: MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6
Дестинации на факса: 2,100 (единичени + групи)
Функции на факса: Изчакване за сигнали от факса получател; смяна на времето; PC Fax; разписка от конфиденциална
кутия; разписка от eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
User box specification:
Максимум за съхраняване на документи: До 3,000 документа или 10,000 страници
Тип на потребителски кутии:
Публична;
пресонална (с парола или идентификация);
групова (с идентификация);
Тип на системните кутии: Защитено принтиране, криптиран PDF печат; получаване на факс; проверка състоянието на
факса получател
Функции на потребителска кутия: Репринт, комбиниране, изтегляне, изпращане (email/FTP/SMB и Fax); копиране от
потребителска кутия в друга кутия
Спецификации на системата:
Стандартна памет на системата (MB): 2,048
Стандартен хард диск на системата (GB): 250
Стандартен интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame types ;
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматично листподаващо устройство: До 100 оригинала;A6-A3; 35-210 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/150006/konica-minolta-bizhub-c280-cena-200000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 363 Цена: 1700.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Спецификации на копирната машина:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система: Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин): До 22 копия в минута
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Първо копие/принт моно (сек): 3.6 секунди
Време загряване (сек): Приблизително 30 секунди
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Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива
Многократно копиране: 1 - 9,999
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване на изображението
Функции на копиране:
Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов печат за настройка,
функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение, подложка, подпечатване,
защитено копиране; Card Shot
Спецификации на принтера:
Резолюция на печат (dpi): Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
Скорост на контролера CPU: 667 MHz
Език за принтиране: PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи:
Windows 2000 / XPx32 / XPx64;Windows VISTA x32 / x64;Windows 7 x32 / x64;Windows DPWS support;Macintosh 9.2 / 10.2 /
10.4;Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64;Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера:
Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа (едновременно отпечатване на бели
и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесено отпечатване на едно и двустранни копия);
програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
Спецификации на скенера:
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): Цветно/чб до 70 оригинала в минута (300 dpi през
документоподаващото устройство); Цветно/чб до 42 оригинала в минута (600 dpi през документоподаващото
устройство)
Резолюция на сканиране (dpi): Максимум
Режими на сканиране: Network TWAIN scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB
(Scan-to-Home);Scan-to-Box (изисква се хард диск); Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране: 2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране: Анотации (текст/час/дата) за PDF - изисква хард диск; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса: Факс платката е опционална
Стандарт на факса: Super G3 (опция)
Трансмисия: Аналогова, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi): Максимум
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: 2,100 (персонално + група)
Функции на факса:
Изчакване за сигнал от получателя; смяна на времето; PC-Fax; получаване в конфиденциална кутия - изисква хард диск;
получаване в eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
Спецификации на потребителската кутия
Максимален брой: 1,000
Максимум за съхраняване на документи: До 3 000 документа или 10 000 страници
Тип на потребителски кутии: Публична; персонална (с парола или идентификация); групова (с идентификация)
Тип на системните кутии: Защитено принтиране; печат на криптиран PDF; получаване на факс; изчакване за
сигнал от факс получател
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Функции на потребителска кутия: Репринт; комбинация; изтегляне; изпращане (е-мейл/FTP/SMB и факс); копиране на
потребителска кутия в друга кутия
Спецификации на системата:
Стандартна памет на системата (MB): 2048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB): 250 GB
Стандартен интерфейс: 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frame типове: Ethernet 802.2;Ethernet 802.3;Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач: До 100 оригиналаA6-A3; 35-128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/150005/konica-minolta-bizhub-363-cena-170000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 36 Цена: 550.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ
!!!
Copier Specifications
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система Simitri® HD - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 36 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 36 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек): 7.9 сек.
Време загряване (сек): Приблизително 45 сек.
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi, 4,800 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива на сивото
Многократно копиране: 1-999
Формат на оригинала: Maкс. A4
Магнификация: 25-400%
Функции на копиране
Двустранно копиране; 2 в 1; 4 в 1; пробно копие
Printer Specifications
Резолюция на печат (dpi): 600 x 600 dpi, 4,800 x 600 dpi
Език за принтиране:
PostScript 3 (3016); PCL 6 (XL 3.0);
PCL 5e/c; XPS (version 1.0);
PDF Direct Printing (version 1.7);
JPEG/TIFF Direct Print
Операционни системи
Windows
XP (32/64); Vista (32/64); 7 (32/64)
Windows Server
2003 (32/64); 2008 (32/64)
Macintosh OSX
10.2.8; 10.3.9; 10.4; 10.5; 10.6
Linux Redhat, SUSE
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Netware 4, 5, 6
Шрифтове на принтера
80 x PCL Latin;
137 x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера
Директен печат от PDF (version 1.7); отпечатване на повече от една страница на един лист хартия; JPEG; TIFF; XPS;
подложка; воден знак; плакати; брошури; колиране
Scanner Specifications
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута): До 30 оригинала в минута
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): До 30 оригинала в минута
Резолюция на сканиране (dpi): 600 x 1,200 dpi
Режими на сканиране: Мрежово TWAIN сканиране; WIA сканиране; Сканиране към eMail, към FTPкъм SMB, към USB, към
HDD, към WebDAV; WSD сканиране
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; криптиран PDF; XPS
Дестинации на сканиране: До 2,000 (единични); До 100 (група); LDAP поддръжка
Функции на сканиране: До 400 програми за заявки
Fax Specifications
Стандарт на факса: Super G3
Трансмисия: Аналогова; PC-Fax; i-Fax
Резолюция на факса (dpi): Макс. 400 x 400 dpi (ултра фина)
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: До 2,000 (единични); До 100 (група)
Функции на факса
Смяна на времето; препращане на факс; до 400 програми за заявки
System Specifications
Стандартна памет на системата (MB): 1.5 GB
Стандартен хард диск на системата (GB): 320 GB
Стандартен интерфейс: 10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; Apple talk (Ether Talk); IPP1.1; SNMP; HTTP; HTTPS
Frame типове: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач: До 50 оригинала; A5-A4; 50-128 gsm
Размер на хартията: A6-A4; A3 опция; нестандартни размери
Тегло на печатаема хартия (g/m
http://obiavidnes.com/obiava/150004/konica-minolta-bizhub-36-cena-55000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 223
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 1450.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

КОПИРНА МАШИНА KONICA MINOLTA BIZHUB 223
Спецификации на копира:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране
Тонер система: Simitri ™- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): 22
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин): 14
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): 22
Първо копие/принт моно (сек): 4.2
Време загряване (сек): Приблизително 25
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600
Нива: 256
Многократно копиране: 1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала: До A3
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Увеличение: 25 - 400% през 0.1% стъпка
Автоматично приближаване/намаляване
Функции на копиране: Вмъкване на корица или страница, копиране на книга, повтаряне на изображение, пробно копие,
памет за настройка на заявки, подложка, печат, воден знак (с опция хард диск)
Спецификации на принтер:
Резолюция на печат (dpi): 600 x 600
скорост на контролера CPU: 667 MHz
Език за принтиране: PCL 6, PostScript 3
Операционни системи: Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64, Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008,
Macintosh OS 9.2 or later, Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later, Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin
136x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера: Миксмедиа и миксплекс, програмиране на заявки "Easy Set”, подложка, воден знак
Спецификации на скенера:
Скорост на сканиране цветно (оригинала в минута): До 70
Резолюция на сканиране (dpi): Максимум: 600 x 600
Режим на сканиране: мрежово TWAIN сканиране (опция), сканиране към е-мейл, сканиране към FTP, сканиране към SMB,
сканиране към кутия (опция)
Формати на файлове: PDF, TIFF
Дестинации на сканиране: 540, LDAP поддръжка
Спецификации на факса:
Стандарт на факса: Super G3 (опция)
Трансмисия: Аналогов, i-Fax, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi): Max.: 600 x 600
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): 33.6
Дестинации на факса: 540
Функции на факса: Проверка на състоянието на факса получател, предаване на памет, разписка към е-мейл/SMB/кутия
User box спецификации
Състояние: Опция
Максимален брой: 1,000
Тип на потребителски кутии:публична, персонални (с парола или идентификация), защитено принтиране
Функции на потребителска кутия: репринт, изтегляне, изпращане
Спецификации на системата:
Стандартна памет на системата (MB): 2048
Допълнителен хард диск (GB): 250
Стандартен интерфейс: 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Автоматично листоподаващо устройство: Опция до 80 оригинала A5 – A3 35 - 128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/150003/konica-minolta-bizhub-223--cena-145000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C652 Цена: 2900.00 лв ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB C652

Система :Електростатичен лазер, тандемно копиране, индиректно
Тонерна система : Simitri® HD Полимеризиран тонер
Скорост Копиране/Принтиране :A4: цветни до 50 ppm A4: моно до 65 ppm A3: цветни до 25 ppm A3: моно до 32 ppm
Скорост на автоматичния дуплекс А4 : цветно до 25 стр/мин Моно до 32.5 стр/мин

Страница 80/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.04.2018

1-во копие :Цветно 6.0 сек. (A4) Моно 3.8 сек. (A4) Време загряване:приблизително 85 сек
Разделителна способност при копиране :600 x 600 dpi
Разделителна способност при копиране :600 x 600 dpi
Разделителна способност при сканиране :Макс.: 600 x 600 dpi
Разделителна способност на факса :Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Формат на оригинала :Оригинален формат
Магнификация :25 – 400% в0.1% стъпка Автозумиране
Многократно копиране :1– 9,999, режим на прекъсване
Градации :256 градации
Памет на копира :1,024 MB
Твърд диск на копира :60 GB

Характеристики на копира :

Вмъкване на глава, заглавна страница и вмъкване на страница Пробно копиране Тест за настройка Цифрови изображения
Повторно извикване на заявка Памет за настройка на заявките Режим на постер Печат на подложка, поставяне на
марка, защитено копиране
Кутия :No. На Кутия :1,000 - Максимален брой потребителски кутии
Всички документи :До 3,000 документи 9,000 страници
Тип на потребителските кутии :публична, персонална (с парола или идентификация), групова (с идентификация)
Тип на системните кутии :Защитено принтиране , Криптиране, Приемане на факс, Проверка за изправността на друг
факс номер
Функции на кутията :Повторен печат, комбиниране, сваляне, изпращане на eMail, FTP, SMB и факс, копиране от кутия
към кутия
Идентификация :
Брой акаунти/Потребители :До 1,000 потребителски акаунти
Потребителско име (KC) :Активно обслужване на директория (потребител + парола + мейл)
Настройки за достъп :Дефиниране на достъпа до потребителските функции
Специални функции : Опция Биометрично разпознаване на пръстови отпечатъци
Софтуер :
PageScope NetCare :Да
PageScope Data Administrator :Да
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Box Operator :PageScope Box Operator
Direct Print Utility :Да
Print Status Notifier :Да
PageScope Workware :Да (пробно)
Driver Packaging Utility :Да

Характеристика на скенера :

Разделителна способност (скенер) :Макс: 600 x 600 dpi
Модус :Network TWAIN scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box
Скорост на сканиране :Цветно до 75 opm (300 dpi via DF) Моно до 75 opm (300 dpi via DF)
Формат на файла :JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
Дестинации на сканиране :2,100 (единично + група), LDAP поддръжка
Функции на скенера :Анотация (текст/време/дата) за PDF До 400 програми за заявки

Характеристики на факса :

Стандарт :Super G3
Факс Протокол :Analogue, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Макс. Скорост на модема :До 33.6 Kbps
Разделителна способност факс :Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) :MH, MR, MMH, JBIG
Памет на документа :128 MB (памет на факса)
Функции на факса :Проучване Смяна на време PC-Fax Получаване към лична кутия Получаване към Mail, FTP, SMB До 400
работни програми

Спецификации на принтера :

CPU :PowerPC MC7448 @ 867 MHz 64 BIT
Памет :1,024 MB
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Операционна система :Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 (в процес на изграждане) Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Harddisk :60 GB
Интерфейс :10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0
Език за принтиране :PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3
Фонтове :80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Улеснения в софтуера :Директно отпечатване към PCL, PS; TIFF, PDF и кодирани PDF файлове Mixmedia and mixplex
Програмиране “Easy Set” Overlay, Watermark, Copy Protection
Мрежа :TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP

Характеристики на системата :

Автоматично листоподаващо у-во :До 100 оригинала A6–A3 35–210 gsm
Тегло на хартията :64–300 gsm
Максимална площ за печат :A6–A3 (размери на потребителя)
Входящ капацитет за медията :Входящ капацитет за медията Стандартно: 3,650 листа Макс.: 6,650 листа (Опция
поставка с голям капацитет ) 3,000 листа A4 64–256 gsm)
Изходящ капацитет за медията :Макс.: 3,100 листа (Касета 1 + 2: 500 листа A5 – A3+, размери на потребителя 64–256
gsm Касета 3: 1,500 листа A4 64–256 gsm Касета 4 1,000 листа A4 64–256 gsm Ръчен байпас 150 листа A6– A3+,
размери на потрбителя 64–300 gsm)
Капацитет на байпаса :150 листа
Автоматичен дуплекс :A5 – A3 full bleed 64–256 gsm
Режими за довършване :Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, сгъване тип писмо,
брошура или малка книжка
Функция телбодиране :50 листа или 48 листа + 2 корици листа (до 200 gsm) Капацитет за телбодиране Макс: 1,000
листа
Сгъване тип писмо :1 лист Капацитет на сгъване тип писмо макс.: 100 листа
Книжка, брошура :20 листа или 19 листа + 1 корица листа (до 200 gsm) Капацитет макс: 100 листа
Месечен обем на печат :Препоръчителен: 70,000 (Макс.: 120,000)
Живот на консумативите :Живот на тонера: Black 45k CMY 27k
100k

Живот на частта за изображения: Black 300k CMY

Време загряване :Приблизително. 85 sec.
Защита :ISO 15408 EAL3 (в процес на оценка) IP филтриране и блокиране на порт SSL2, SSL3 и TSL1.0 мрежова
комуникация IPsec поддръжка Потребителска идентификация, Списък на уникалните потребители Защитен печат
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Презаписване върху твърдия диск ( 8 стандартни типа) Опция Криптиране на информацията в твърдия диск
Автоматично изтриване на данни от паметта Приемане на поверителен факс
Изисквания на системата ;220-240 V / 50/60Hz
Консумация на енергия :По малко от 2.0 KW
Размери(Ш x Д x В) :650 x 777 x 1150 mm
Тежина :Приблизително 190 кг
http://obiavidnes.com/obiava/150002/konica-minolta-bizhub-c652--cena-290000-lv--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C360
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 2100.00 лв

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica-Minolta Bizhub C360 – копирна машина, мрежови лазерен принтер и скенер
Спецификация на копира:
Скорост на копиране: 36 коп/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Формат на копието: от А5 до А3
Първо копие: 7.7 сек.
Полутонове: 256 нива
Регулиране на мащаба: 25-400%
Памет: стандартно 2048 MB/250GB harddisc(опция)
Подаване на хартия: стандартно 1150 л. максимално 3650 л.
Тегло на хартията: 64-271 гр.
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0
Месечно натоварване: 60000 копия
Спецификация на принтера:
Резолюция: 1800 x 600 dpi
Операционни системи:
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Спецификация на скенера:
Скорост: 70 стр/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Размери: 643 x 842 x 770 мм
Тегло: 98 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/150001/konica-minolta-bizhub-c360--cena-210000-lv--promociya--promociya--promociya

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/150000/kamagra-gold

KONICA MINOLTA BIZHUB C552
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 2700.00 лв

KONICA MINOLTA BIZHUB C552
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ХАРАКТЕРИСТИКА :
Система: Електростатичен лазер, тандемно копиране, индиректно
Тонерна система: Simitri® HD polymerised toner
Скорост Копиране/Принтиране: A4: цветни до 45 стр/мин A4: моно до 55 стр/мин A3: цветни до 23 стр/мин A3: моно до
28 стр/мин. Скорост на автоматичния дуплекс А4 цветно до 22.5 стр/мин Моно до 27.5 стр/мин
1-во копие: Цветно 6.5 сек. (A4) Моно 4.3 сек. (A4) Време за загряване: приблизително 85 сек
Разделителна способност при копиране: 600 x 600 dpi
Разделителна способност при копиране: 600 x 600 dpi
Разделителна способност при сканиране: Макс.: 600 x 600 dpi
Разделителна способност на факса: Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Формат на оригинала: Оригинален формат
Магнификация: 25 – 400% в 0.1% стъпка Автозумиране
Многократно копиране: 1– 9,999, режим на прекъсване
Градации: 256 градации
Памет на копира: 1,024 MB
Твърд диск на копира: 60 GB

Характеристики на копира :
Вмъкване на глава, заглавна страница и вмъкване на страница Пробно копиране Тест за настройка Цифрови изображения
Повторно извикване на заявка Памет за настройка на заявките Режим на постер Печат на подложка, поставяне на
марка, защитено копиране

Кутия :
No. На Кутия: 1,000 Максимален брой на потребителски кутии
Всички документи: До 3,000 докумеенти 9,000 страници
Тип на потребителските кутии: публична, персонална (с парола или идентификация), групова (с идентификация)
Тип на системните кутии :Защитено принтиране , Криптиране, Приемане на факс, Проверка за изправността на друг
факс номер
Функции на кутията: Повторен печат, комбиниране, сваляне, изпращане на eMail, FTP, SMB и факс, копиране на кутия
към кутия
Идентификация :
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Брой акаунти/Потребители: До 1,000 потебителски акаунти
Потребителско име (KC): Активно обслужване на директория (потребител + парола + мейл)
Настройки за достъп: Дефиниране на достъпа до потребителските функции
Специални функции: Опция Биометрично разпознаване на пръстови отпечатъци
Софтуер :
PageScope NetCare: ДА
PageScope Data Administrator: Да
Box Operator: PageScope Box Operator
Direct Print Utility: Да
Print Status Notifier: Да
PageScope Workware: Да (Пробно)

Характеристика на скенера:

Разделителна способност (скенер): Макс: 600 x 600 dpi
Модус: Network TWAIN scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box
Скорост на сканиране: Цветно до 70 opm (300 dpi via DF) Моно до 70 opm (300 dpi via DF)
Формат на файла: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
Дестинации на сканиране: 2,100 (единично + група), LDAP поддръжка
Функции на скенера: Анотация (текст/време/дата) за PDF До 400 програми за заявки

Характеристики на факса :
Стандарт: Super G3
Факс Протокол: Analogue, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Макс. Скорост на модема: До 33.6 Kbps
Разделителна способност факс: Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM): MH, MR, MMH, JBIG
Памет на документа: 128 MB (памет на факса)
Функции на факса: Проучване Смяна на време PC-Fax Получаване към лична кутия Получаване към Mail, FTP, SMB До 400
работни програми
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Спецификации на принтера:
CPU: PowerPC MC7448 @ 867 MHz 64 BIT
Памет: 1,024 MB
Операционна система: Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 (в процес на изграждане) Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Harddisk: 60 GB
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0
Език за принтиране: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3
Фонтове: 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Улеснения в софтуера: Директно отпечатване към PCL, PS; TIFF, PDF и кодирани PDF файлове Mixmedia and mixplex
Програмиране “Easy Set” Overlay, Watermark, Copy Protection
Мрежа: TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP

Характеристики на системата:
Автоматично листоподаващо у-во: До 100 оригинала A6 – A3 35–210 gsm
Тегло на хартията: 64–300 gsm
Максимална площ за печат: A6 – A3 (размери на потрбителя)
Входящ капацитет за медията: Входящ капацитет за медията Стандартно: 3,650 листа Макс.: 6,650 листа (Опция
поставка с голям капацитет ) 3,000 листа A4 64–256 gsm)
Изходящ капацитет за медията: Макс.: 3,100 листа Касета 1 + 2: 500 листа A5 – A3+, размери на потрбителя 64–256
gsm Касета 3: 1,500 листа A4 64–256 gsm Касета 4 1,000 листа A4 64–256 gsm Ръчен байпас 150 листа A6– A3+,
размери на потрбителя 64–300 gsm
Капацитет на байпаса: 150 листа
Автоматичен дуплекс: A5 – A3 full bleed 64–256 gsm
Режими за довършване: Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, сгъване тип писмо,
брошура или малка книжка
Функция телбодиране: 50 листа или 48 листа + 2 корици листа (до 200 gsm) Капацитет за телбодиране Макс: 1,000
листа
Сгъване тип писмо: 1 лист Капацитет на сгъване тип писмо макс.: 100 листа
Книжка, брошура: 20 листа или 19 листа + 1 корица листа (до 200 gsm) Капацитет макс: 100 листа
Месечен обем на печат: Препоръчителен: 70,000 (Макс.: 120,000)
Живот на консумативите: Живот на тонера: Black 45k CMY 27k
100k
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Време загряване: Приблизително: 85 sec.
Защита: ISO 15408 EAL3 (в процес на оценка) IP филтриране и блокиране на порт SSL2, SSL3 и TSL1.0 мрежова
комуникация IPsec поддръжка Потребителска идентификация, Списък на уникалните потребители Защитен печат
Презаписване върху твърдия диск ( 8 стандартни типа) Опция Криптиране на информацията в твърдия диск
Автоматично изтриване на данни от паметта Приемане на поверителен факс
Изисквания на системата: 220-240 V / 50/60Hz
Консумация на енергия: По малко от 2.0 KW
Размери(Ш x Д x В): 650 x 777 x 1150 mm
Тежина: Приблизително 190 кг
http://obiavidnes.com/obiava/149999/konica-minolta-bizhub-c552--cena-270000-lv--promociya--promociya--promociya

Стойка за TV Samsung STN-L3240E
Стойка за TV Samsung STN-L3240E, за екрани от 32" до 40", VESA до 200 x 200
http://obiavidnes.com/obiava/149998/stoyka-za-tv-samsung-stn-l3240e

Konica Minolta bizhub C287 Цена: 2700.00 лв
Процес на копиране Electrostatic laser copy; indirect
Тонер система Simitri® HD polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) 14
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин) 14
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) 28
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) 28
Първо копие/принт моно (сек) 6.8
Първо копие/принт цветно(секунди) 8.4
Време загряване (сек) Approx. 20 (2)
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600
Градации на сивия цвят 256 нюанса
Многократно копиране 1-9,999
Формат на оригинала A5-A3
Увеличение и намаление 25-400% стъпка от 0.1% ; auto-zooming
Функции на копиране Chapter; cover and page insertion; proof copy; adjustment test print; job setting memory; poster mode;
image repeat; overlay (optional, with UK-211); stamping; copy protection
Резолюция на печат (dpi) 1,800 (equivalent) x 600 dpi
Език за принтиране PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Съвместими операционни системи Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64),
Windows 10 (32/64), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux
Шрифтове на принтера 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX;
PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark;carbon copy print; copy protection
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) 45 ipm
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) 45 ipm
Резолюция на сканиране (dpi) Max. 600 x 600
Режими на сканиране Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB,
Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network, TWAIN scan
Формати на файловете TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A;
linearized PDF
Дестинации на сканиране 2,100 (single + group); LDAP support
Функции на сканиране Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; real-time scan preview
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Стандарт на факса - допълнителна опция G3
Трансмисия Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi) 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия на факса MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps 33.6 Kbps
Дестинации на факса 2,100 (single + group)
Функции на факса Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box;Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs
Спецификации на потребителската кутия Максимум за съхраняване на документи до 3,000 документа или r 10,000
страници
Тип на потребителски кутии Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)
Тип на системните кутии Secure print, Encrypted PDF print, Fax receipt, Fax polling
Функции на потребителска кутия Reprint; combination, Download, Sending (e-mail/FTP/SMB and fax), Copy box to box
Стандартна памет на системата (MB) 2,048 (standard)
Стандартен хард диск на системата (GB) 250 (standard)
Стандартен интерфейс 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Мрежови протоколи TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Frame типове Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач допълнителна опция 100 оригинала; A6-A3; 35-128 gsm, RADF optional available
Размер на хартията A5-A3; A6S; banner paper; Thick Paper X/Y size input range
Тегло на печатаема хартия (g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149997/konica-minolta-bizhub-c287-cena-270000-lv

Konica Minolta Bizhub 42 Цена: 550.00 лв
Спецификации на копира:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система Simitri® HD - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 42 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 36 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек): 7.9 сек.
Време загряване (сек): Приблизително 45 сек.
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi, 4,800 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива на сивото
Многократно копиране: 1-999
Формат на оригинала: Maкс. A4
Магнификация: 25-400%
Функции на копиране
Двустранно копиране; 2 в 1; 4 в 1; пробно копие
Спецификации на принтера:
Резолюция на печат (dpi): 600 x 600 dpi, 4,800 x 600 dpi
Език за принтиране:
PostScript 3 (3016); PCL 6 (XL 3.0);
PCL 5e/c; XPS (version 1.0);
PDF Direct Printing (version 1.7);
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JPEG/TIFF Direct Print
Операционни системи
Windows
XP (32/64); Vista (32/64); 7 (32/64)
Windows Server
2003 (32/64); 2008 (32/64)
Macintosh OSX
10.2.8; 10.3.9; 10.4; 10.5; 10.6
Linux Redhat, SUSE
Netware 4, 5, 6
Шрифтове на принтера
80 x PCL Latin;
137 x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера
Директен печат от PDF (version 1.7); отпечатване на повече от една страница на един лист хартия; JPEG; TIFF; XPS;
подложка; воден знак; плакати; брошури; колиране
Спецификации на скенера:
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута): До 30 оригинала в минута
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): До 30 оригинала в минута
Резолюция на сканиране (dpi): 600 x 1,200 dpi
Режими на сканиране: Мрежово TWAIN сканиране; WIA сканиране; Сканиране към eMail, към FTPкъм SMB, към USB, към
HDD, към WebDAV; WSD сканиране
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; криптиран PDF; XPS
Дестинации на сканиране: До 2,000 (единични); До 100 (група); LDAP поддръжка
Функции на сканиране: До 400 програми за заявки
Спецификации на факса:
Стандарт на факса: Super G3
Трансмисия: Аналогова; PC-Fax; i-Fax
Резолюция на факса (dpi): Макс. 400 x 400 dpi (ултра фина)
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: До 2,000 (единични); До 100 (група)
Функции на факса
Смяна на времето; препращане на факс; до 400 програми за заявки
Спецификации на системата:
Стандартна памет на системата (MB): 1.5 GB
Стандартен хард диск на системата (GB): 320 GB
Стандартен интерфейс: 10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; Apple talk (Ether Talk); IPP1.1; SNMP; HTTP; HTTPS
Frame типове: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач: До 50 оригинала; A5-A4; 50-128 gsm
Размер на хартията: A6-A4; A3 опция; нестандартни размери
Тегло на печатаема хартия (g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149996/konica-minolta-bizhub-42-cena-55000-lv

Konica Minolta Bizhub 652 Цена: 2900.00 лв
Copier Specifications
Процес на копиране
Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система
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Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин)
65
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин)
33
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин)
65
Първо копие/принт моно (сек)
3.8
Време загряване (сек)
Приблизително 30 *
* Времето на загряване варира в зависимост от средата на употребата
Резолюция на копиране (dpi)
600 x 600
Полутонове
256 нива
Формат на оригинала
A5-A3
Магнификация
25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване
Функции на копиране
Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов печат за настройка,
функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение, подложка, подпечатване,
защитено копиране
Printer Specifications
Резолюция на печат (dpi)
Еквивалентна на 1,800 x 600
Тип контролер CPU
PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT
Език за принтиране
PCL 6 (PCL 5 + XL3.0);
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PostScript 3 (CPSI 3017);
XPS
Операционни системи
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64 DPWS supportWindows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера
80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера
Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа (едновременно отпечатване на бели
и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесечно отпечатване на едно и двустранни копия);
програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
http://obiavidnes.com/obiava/149995/konica-minolta-bizhub-652-cena-290000-lv

Konica Minolta Bizhub C454 Цена: 3400.00 лв ПРОМОЦИЯ !!!
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране
Електростатично лазерно копиране, Тандемно, индиректно
Тонер система
Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин)
45
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин)
45
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин)
23
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин)
23
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин)
45
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин)
45
Първо копие/принт моно (сек)
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4.6
Първо копие/принт цветно(секунди)
5.5
Време загряване (сек)
Приблизително 25 секунди (може да варира в зависимост от средата на работа и употребата)
Резолюция на копиране (dpi)
600 x 600 dpi
Полутонове
256
Многократно копиране
1 - 9,999
Формат на оригинала
A5 - A3
Магнификация
25 - 400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране
Заглавна страница
Вмъкване на корица или вътрешна страница
Тестово копие (на екран или отпечатък)
Тестов печат за настройка
Digital art функции
Режим постер, повторение на изображение
Подложка
Печат
Защита на копиране
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi)
1,800 x 600 dpi
1,200 x 1,200 dpi
Тип контролер CPU
PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
Език за принтиране
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
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Операционни системи
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера
80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера
Директно принтиране от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, криптирани PDF файлове и OOXML (docx, xlsx, pptx); Миксмедиа и
миксплекс; Програмиране на заявките; Подложка; Воден знак; Защитен печат; Carbon Copy Print
http://obiavidnes.com/obiava/149994/konica-minolta-bizhub-c454-cena-340000-lv-promociya-

Кonica Minolta Bizhub 554 E Цена: 3300.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Electrostatic laser copy
Тонер система Simitri ™- polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) Up to 55 ppm
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) Up to 27 ppm
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) Up to 55 ppm
Първо копие/принт моно (сек) 4.1
Време загряване (сек) Approx. 22
http://obiavidnes.com/obiava/149993/konica-minolta-bizhub-554-e-cena-330000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 654e Цена: 3600.00 лв
Характеристики на копира
Процес на копиране Electrostatic laser copy, tandem, indirect
Тонер система Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат A4: до 65 стр/мин
A3: до 33 стр/мин
Време първо копие/принт 3.7 секунди
Време загряване приблизително 22 секунди
Резолюция на копиране 600 x 600 dpi
Градации 256 нива
Многократно копиране 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала A5-A3
Магнификация 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране
заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение; Proof копиране;
извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване

Снимката е примерна.
FINISHER-ОПЦИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/149992/konica-minolta-bizhub-654e-cena-360000-lv
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Konica Minolta Bizhub 287 Цена: 2200.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Electrostatic laser copy; indirect
Тонер система Simitri® HD polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) Up to 28 cpm
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) Up to 14 cpm
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) Up to 28 cpm
Първо копие/принт моно (сек) 5.3 sec.
Време загряване (сек) Approx. 20 sec.
Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 gradations
Многократно копиране 1 - 9,999
Формат на оригинала A5 - A3
Увеличение 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Функции за копиране Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art
functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional);stamping
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) 1,800 (equivalent) x 600 dpi
Език за описание на страници PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix; Linux; Citrix
Шрифтове за принтер 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функция за печат Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX);
mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark;copy protection; carbon copy print
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) Up to 45 ipm
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) Up to 45 ipm
Резолюция на сканиране (dpi) Max.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
Файлови формати TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized
PDF
Дестинации за сканиране 2,100 (single + group); LDAP support
Функции за сканиране Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Real-time scan preview
http://obiavidnes.com/obiava/149991/konica-minolta-bizhub-287-cena-220000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB C284 Цена: 2800.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране; Тандемно; Индиректно
Тонер система Simitri HD® - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) 14
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин) 14
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Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) 28
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) 28
Първо копие/принт моно (сек) 5.8
Първо копие/принт цветно(секунди) 7.7
Време загряване (сек) Приблизително 20 *
* Времето загряване може да варира, в зависимост от операционната среда и употребата
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600
Полутонове 256 нива
Формат на оригинала A5-A3
Увеличение 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции за копиране Заглавна страница; вмъкване на корица и
вътрешна страница; тестово копие (печатно и на екран); тест печат за настройка; Digital art функции; памет за
настройка на заявки; режим постер; повтаряне на изображение; подложка; воден знак; печат; защита на копирането;
поставяне на карта
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) 1,800 x 600
Тип контролер CPU PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Език за описание на страници PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Операционна система Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове за принтер 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функция за печат Директен печат от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и криптирани PDF файлове
Миксмедиа (вмъкване на бели и цветни листи от различни тави) и миксплекс (комбиниране на едностранен и двустранен
печат)
програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка
Воден знак
Защитено копиране
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) до 160
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) до 160
Резолюция на сканиране (dpi) Максимум: 600 x 600
Режими на сканиране Мрежово TWAIN сканиране; сканиране към е-мейл (scan-to-Me); сканиране към FTP; сканиране към
SMB (scan-to-Home); сканиране към потребителска кутия; сканиране към WebDAV; сканиране към DPWS; сканиране към
USB
Файлови формати JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (optional)
XPS; Compact XPS; PPTX and searchable PPTX (optional)
Дестинации за сканиране 2,100 (единичени + група); LDAP поддръжка
Функции за сканиране Анотация (текст/час/дата) за PDF; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса
Факс стандарт Super G3 (опция)
Трансфер на факс Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax
Резолюция на факса (dpi) Максимум: 600 x 600 (ултра фина)
Факс компресия MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps) До 33.6
Факс дестинации 2,100 (single + group)
Функции за факс Изчакване за сигнали от факса получател; смяна на времето; PC-Fax; разписка от конфиденциална
кутия; разписка от eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
http://obiavidnes.com/obiava/149990/konica-minolta-bizhub-c284-cena-280000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 215 Цена: 800.00 лв
Спецификации на копирната машина
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Процес на копиране Електростатично лазерно копиране
Тонер система Simitri® HD - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) До 21 стр/мин
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) До 8 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) До 16 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) Приблизително 6 сек.
Време загряване (сек) По-малко от 15 сек.
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 нива на сивото
Многократно копиране 1-999
Формат на оригинала A5-A3
Магнификация 25-400 % през 1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране 2 в 1; 4 в 1; пробно копие; копиране на книга; копиране на лична карта; shift margin; изтриване,
завъртане на изображението, програма за регистрация
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) GDI: 600 x 600 dpi
PCL (опция): 1,200 x 600 dpi
скорост на контролера CPU 120 MHz
Език за принтиране GDI; PCL 6/5e (опция )
Операционни системи Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2
Шрифтове на принтера 53 x PCL Latin
Функции на принтера n-up; воден знак; защитен печат; завъртане на
изображението
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) До 20 оригинала за минута (150 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 8 оригинала в минута (300 dpi с с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) До 46 оригинала за минута (300 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 23 оригинала за минута (600 dpi с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Резолюция на сканиране (dpi) Макс. 600 x 600 dpi
Режими на сканиране Локално TWAIN сканиранеМрежово TWAIN сканиране (опция)
Сканиране към eMail (опция)
Сканиране към FTP (опция)
Сканиране към SMB (опция)
Сканиране към USB
Формати на файловете PDF; JPEG; TIFF
Дестинации на сканиране 32 бутона за набиране с едно докосване;250 бутона за бързо набиране;LDAP поддръжка
Спецификации на факса
Стандарт на факса Super G3 (опция)
Трансмисия Аналогова; i-Fax
Резолюция на факса (dpi) Стандартна; Фина; Супер фина
Макс.: 408 x 392 dpi
(Ултра фина през листоподаващото устройство - опция)
Компресия на факса MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps) До 33.6 kbps
Дестинации на факса 32 бутона за набиране с едно докосване; 250 бутона за бързо набиране;
Функции на факса PC факс; изчакване на отговор от получател; препращане; телефонен указател; повторно набиране
http://obiavidnes.com/obiava/149989/konica-minolta-bizhub-215-cena-80000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 951 Цена: 6900.00 лв
bizhub PRO 951 - черно-бяла производствена машина от Konica Minolta
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Новата entry-level дигитална преса на bizhub PRO 951 предлага ново ниво на професионализъм на централните отдели за
печат, доставчици на дигитални печатни услуги и всички печатни производствени среди с големи обеми на печат.
Черно-бялата производствена машина принтира 1.5 милиона А4 отпечатъка на месец. Този модел се отличава не само с
достъпността си, но и с изключително висока разделителна способност, гъвкавост на медиите, регулиране на кривите на
тоновете, увеличен капацитет на хартията и широки довършителни възможности.
bizhub PRO 951 на Konica Minolta включва редица характеристики, но две от тях са особено отличителни – достъпност и
издържливост. Със скорост на печат до 95 А4 стр/мин и среден месечен обем на печат между 80 000 и 300 000 до 1.5
милиона А4 отпечатъка тази нова машина предлага отлично съотношение цена-изпълнение на централните отдели за
печат, доставчици на дигитални печатни услуги и печатни производствени среди без компромис с качеството.
Разделителната способност на печат на bizhub PRO 951 е 1,200 x 1,200 dpi и предлага широка гама от полутонове – от
40 до 300 линии на инч. Производствената система работи с разнообразие от медии – печата на хартии от 40 до 300
гр/м
2
с опция за съвместимост и на хартия с 350 гр/м
2
. Стандартният размер на хартия е SRA3 (450мм x 320мм). Интегрираният медиа каталог позволява на операторите да
задават профили, които да запаметят, а след това да бъдат лесно избрани от принт драйвера. Освен това функцията за
планиране дава детайлен преглед на чакащите заявки за печат и показва необходимата хартия и количеството хартия,
което се намира в тавата.
Една от съществените характеристики на bizhub PRO 951 е регулирането на кривите на тоновете, което гарантира
професионални резултати. Този инструмент може да промени RIP корекциите, като например скрийнинг и криви на
тоновете. Капацитетът на хартия е 9000 листа, а довършителните опции предлагат телбодиране на 100 страници,
произвеждане на брошури, z-сгъване, както и вмъкване на предварително отпечатан лист, перфорация за подвързия и
автоматично свързване със спирала.
С bizhub PRO 951 се работи лесно благодарение на графичния потребителски интерфейс със сензорен екран и богат
набор от драйвери. Високата производителност на системата – например скорост до 55 А3 стр/мин, впечатляващо
разнообразие на медии, двустранен печат с хартия до 300 гр/м2 – правят възможни изключително кратките срокове за
изпълнение.
bizhub PRO 951 може да се конфигурира и надгражда според нуждите на клиента и има възможност да произведе
висококачествени продукти в поточна линия. bizhub PRO 951 дава нови професионални възможности на своите
потребители. За пръв път черно-бял производствен принтер предлага толкова добро съотношение
цена-производителност.
http://obiavidnes.com/obiava/149988/konica-minolta-bizhub-pro-951-cena-690000-lv

BROTHER HL 5350 DN Цена: 65.00 лв
Лазерен принтер BROTHER HL 5350 DN

Спецификация :
Консумативи барабанен модул:DR-3200 за до 25,000 A4 стр. при 1 стр. на задание
Консумативи - тонер касета:Стартова касета за 2000 стр., Стандартна касета: TN-3230 – за 3 000 стр.; Голяма
касета: TN-3280 за 8000 стр.
Касети за хартия:Вх. - 250 листа, Мултифункционална тава: До 50 листа
Формат на медията:A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6
Мрежа:10/100 Base-TX Ethernet
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Интерфейс:USB 2 и паралелен
Памет, MB:16 MB, Процесор: 300 Mhz
Скорост:До 30 стр./мин
Резолюция:До 1200 x 1200 dpi
http://obiavidnes.com/obiava/149987/brother-hl-5350-dn-cena-6500-lv

CANON LBP 6670 DN Цена: 120.00 лв ПРОМОЦИЯ !
Canon i-SENSYS LBP6670dn монохромен лазерен принтер
Характеристики:
Резолюция 1200 x 1200 dpi
Скорост 33 ppm mono (A4); FPOT: Approx. 7 seconds
Памет, MB 512 MB
Интерфейс USB 2.0 High-Speed
Мрежа 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Медия, тип Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Index card, Envelope,Post card
Медия, размер Cassette (Standard and optional): A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Custom sizes; Multi-purpose tray:
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5(ISO), Index Card, Custom sizes
Медия, g/m2 Cassette (Standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2
Капацитет за хартия - Входяща тава Standard: 250-sheet cassette, 50-sheet multi-purpose tray; Optional: 500-sheet cassette
Капацитет за хартия - Изходяща тава 150-sheet face down, 1 sheet face up
Двустранен печат Automatic (Only A4/LTR/LGL)
Консумативи Standard: Cartridge 719 (2100 pages;) High yield: Cartridge 719 H (6400 pages)
Натоварване, стр./месец Max. 50,000 pages per month
Съвместими операционни системи Windows 2000 / XP (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) / Server 2003
(32bit/64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) / Mac OS10.4.9 - 10.7.x / Linux / Citrix
Размери, mm 400 mm x 376 mm x 289 mm (With Panel)
Цвят White-Black
Други Control Panel: 5 line LCD display, 8 LED indicators, 10 Operation keys; Printer Languages: UFRII (Ultra Fast Rendering),
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 (optional)
http://obiavidnes.com/obiava/149986/canon-lbp-6670-dn--cena-12000-lv--promociya-

Samsung ML 3471 ND Цена: 70.00 лв
Характеристики
Клас
А
Технология на печат
лазерен, черно-бял
Формат
А4
Резолюция на печат
1200 x 1200 dpi
Скорост на печат
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33 страници в минута
Време за първа страница
до 8 секунди
Максимално натоварване
35 000 страници на месец
Капацитет на входа
250 листа
Капацитет на изхода
150 листа
Дуплекс
автоматичен
Памет
64 MB, макс. 320 MB
Процесор
Samsung 400 MHz
Интерфейси
IEEE 1284 Parallel, USB 2.0
Размери (мм.) Ш х Д х В
433 x 400 x 285
Мрежа
Ethernet 10/100 Base TX
Тегло (кг.)
11.1
Гаранция
6 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/149985/samsung-ml-3471-nd-cena-7000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 20P Цена: 70.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ
!!!
Лазерен принтер KONICA MINOLTA BIZHUB 20P
АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ
Характеристики на системата:
Черно-бял лазерен принтер
Скорост на принтиране A4: 30 стр. в минута
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Време на първи принт- 8.5 секунди
Време загряване- 18 секунди
Резолюция на принтиране: 1,200 x 1,200 dpi
CPU300 MHz
Памет на системата: 32 MB, Max.: 544 MB
Интерфейс:10Base-T / 100Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284
Размер на хартията A6 - A4
Размер на принтера: 371 x 384 x 246 mm
Тегло: 9.6
http://obiavidnes.com/obiava/149984/konica-minolta-bizhub-20p-cena-7000-lv--promociya--promociya--promociya-

Konica Minolta Bizhub C35 MFP Цена: 470.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB C35
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система: Simitri HD™- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 30 стр/мин
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин): До 30 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 30 стр/мин
Autoduplex speed A4 colour (cpm): До 30 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек): 10.1 сек.
Първо копие/принт цветно(секунди): 12.0 сек.
Време загряване (сек): Приблизително 45 сек. (Времето на загряване варира в зависимост от средата на употреба)
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива
Многократно копиране: 1 - 999
Формат на оригинала: Макс. A4
Магнификация: 25 - 400% през 0.1% стъпка
Функции на копиране:
Двустранно копиране
4в1
Отпечатване на проба
Програма/Отмяна на зададена команда
Регулиране на плътността
Електронно колиране
Копиране на лична карта
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi): 600 x 600 dpi x 3bit
скорост на контролера CPU: 800 MHz
Език за принтиране: PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF
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Direct Print
Операционни системи: Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Linux: Red Hat, Suse
Citrix
Netware 4 / 5 / 6
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера: Директен печат от PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Подложка, Воден знак, плакати, брошури, колиране
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКЕНЕРА:
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута): до 30 оригинала в минута (300 dpi през листоподаващото
устройство)
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): до 30 оригинала в минута (300 dpi през листоподаващото устройство)
Резолюция на сканиране (dpi): Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране: Мрежово TWAIN сканиране;
WIA сканиране;
сканиране към е-мейл (scan-to-Me);
сканиране към FTP;
сканиране към SMB (scan-to-Home);
сканиране към потребителска кутия;
сканиране към WebDAV;
сканиране към DPWS; сканиране към USB
Формати на файловете: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS
Дестинации на сканиране: До 2,000 (единични), До 100 (в група), LDAP поддръжка
Функции на сканиране: До 400 програми за заявки
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФАКСА:
Стандарт на факса: Super G3
Трансмисия: Аналогова, i-Fax, PC-Fax
Резолюция на факса (dpi): 400 x 400 (Super Fine)
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: До 2.000 (единични), до 100 (група)
Функции на факса:
Смяна на времето
Препращане на факс
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До 400 програми за заявки
ХАРЕКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА:
Стандартна памет на системата (MB): 1,500
Стандартен хард диск на системата (GB): 120
Стандартен интерфейс: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Frame типове :
Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач : До 50 оригинала
A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)
50-128g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149983/konica-minolta-bizhub-c35-mfp-cena-47000-lv

Konica Minolta Bizhub C35P Цена: 180.00 лв
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система Simitri HD™- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) До 30 стр/мин
Copy/print speed A4 colour (cpm) До 30 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) До 30 стр/мин
Autoduplex speed A4 colour (cpm) До 30 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) 10.1 сек.
Първо копие/принт цветно(секунди) 12.0 сек.
Време загряване (сек) Приблизително 45 сек. (Времето на загряване варира в зависимост от средата на употреба)
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 нива
Многократно копиране 1 - 999
Формат на оригинала Макс. A4
Магнификация 25 - 400% през 0.1% стъпка
Функции на копиране Двустранно копиране
4в1
Отпечатване на проба
Програма/ Отмяна на зададена команда
Регулиране на плътността
Електронно колиране
Копиране на лична карта
Printer Specifications
Резолюция на печат (dpi) 600 x 600 dpi x 3bit
скорост на контролера CPU 800 MHz
Език за принтиране PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF
Direct Print
Операционни системи Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Linux: Red Hat, Suse
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Citrix
Netware 4 / 5 / 6
Шрифтове на принтера 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера Директен печат от PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Подложка, Воден знак, плакати, брошури, колиране
Scanner Specifications
Автоматичен листоподавач До 50 оригинала
A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)
50-128g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149982/konica-minolta-bizhub-c35p-cena-18000-lv

Konica Minolta Bizhub C35P Цена: 180.00 лв
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система Simitri HD™- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) До 30 стр/мин
Copy/print speed A4 colour (cpm) До 30 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) До 30 стр/мин
Autoduplex speed A4 colour (cpm) До 30 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) 10.1 сек.
Първо копие/принт цветно(секунди) 12.0 сек.
Време загряване (сек) Приблизително 45 сек. (Времето на загряване варира в зависимост от средата на употреба)
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 нива
Многократно копиране 1 - 999
Формат на оригинала Макс. A4
Магнификация 25 - 400% през 0.1% стъпка
Функции на копиране Двустранно копиране
4в1
Отпечатване на проба
Програма/ Отмяна на зададена команда
Регулиране на плътността
Електронно колиране
Копиране на лична карта
Printer Specifications
Резолюция на печат (dpi) 600 x 600 dpi x 3bit
скорост на контролера CPU 800 MHz
Език за принтиране PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF
Direct Print
Операционни системи Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Linux: Red Hat, Suse
Citrix
Netware 4 / 5 / 6
Шрифтове на принтера 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера Директен печат от PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Подложка, Воден знак, плакати, брошури, колиране
Scanner Specifications
Автоматичен листоподавач До 50 оригинала
A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)
50-128g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149981/konica-minolta-bizhub-c35p-cena-18000-lv
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Стойка за TV Samsung STN-L4655E
Стойка за TV Samsung STN-L4655E, за екрани от 46" до 55", VESA до 400 x 400
http://obiavidnes.com/obiava/149980/stoyka-za-tv-samsung-stn-l4655e

Konica Minolta Bizhub C25 Цена: 350.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB C25
Резолюция цветно принтиране: 600 x 600
Резолюция черно принтиране dpi: 600 x 600
Скорост черно принтиране стр/мин: 24
Скорост цветно принтиране стр/мин: 24
Отпечатък на първо копие сек. Черно-бяло/цветно: 11/16
Размер на медията: A6- А4
Грамаж на медия гр/м2: 60-210
Процесор Mhz: 800
Цвят на устройството: Черен
Натоварване стр. на месец Копиране/принтиране: 120000 max
Интерфейс: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Двустранен печат: ДА, 24 стр/мин
Памет MB: 256,768 max
Капацитет хартия входящо: 250+100, 850 max
Капацитет хартия изходящо: 150
Операционни системи:
Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64),Windows 7 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Linux SUSE, Red Hat,
Citrix, Macintosh OS X 10.x, Netware 4/5/6
Езици за принтиране: PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL 3.0); PCL 5e/c; XPS2; PDF 1.7
Консумативи, тонер стандартен капацитет черен/цветен: 6000/6000
Консумативи, барабан черен/цветен: 30000/30000
Консумация на енергия kW: 1,1
Размери ШхДхВ (в мм): 447 x 558 x 490
Цвят на печат: Цветен
Други: Energy star, Der Blaue engel, Emperon driven, Simitri HD, SAP,Cortado
Резулюция черно копиране dpi: 600 x 600
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Резулюция цветно копиране: 600 x 600
Разделителна способност сканиране: 600 x 600
Скорост на сканиране черно-бяло/цветно в мин.: 18/8
Факс : опция: Super G3 аналогов и PC факс
Режим на сканиране:
Мрежово TWAIN сканиране; WIA сканиране; Сканиране към eMail (Scan to me); Сканиране към FTP; Сканиране към SMB
(Scan-to-Home); Сканиране към USB
Автоматично листоподаващо и капацитет 80 гр/м2: ДА, 35
Тип устройство: Мултифункционално устройство
http://obiavidnes.com/obiava/149979/konica-minolta-bizhub-c25-cena-35000-lv

KYOCERA FS 3140 MFP Цена: 290.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер KYOCERA FS-3140MFP, A4 Printer/Scanner/Copier

Спецификация :

Принтер резолюция:1200x1200 dpi
Принтер скорост:До 40 стр./мин
Скенер:Двустранно подаване на оригинали RADF, 600x600 dpi
Копир:Двустранен, до 600 x 600 dpi, Намаляване и увеличаване на документи от 25 до 400% със стъпка 1%
Факс:Да, ITU-T G3, 33.6 kbps
Интерфейс:USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host
Мрежа:Fast Ethernet 10/100Base-TX
Формат на медията:A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, фолио (A4 само режим
автоматичен двустранен печат) Мултифункционална тава - Ширина: 76.2mm до 215.9mm
Kасети за хартия:Вх. - 500 листа, Мултифункционална тава: До 100 листа, Изх. До 500 листа, RADF за 50 листа.
Консумативи тонер:Стартов тонер 7500 стр., Стандартна касета: TK-350 за 15 000 страници.
Барабанен и девелоперен модул:За 300 000 страници
Максимално месечно натоварване:200 000 страници
Оптимално месечно натоварване:8 000 страници
http://obiavidnes.com/obiava/149978/kyocera-fs-3140-mfp-cena-29000-lv--promociya--promociya--promociya-

KYOCERA FS 3040 MFP Цена: 280.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер KYOCERA FS-3040MFP, A4 Printer/Scanner/Copier
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Спецификация :

Принтер резолюция :1200x1200 dpi
Принтер скорост :До 40 стр./мин
Скенер :Двустранно подаване на оригинали RADF, 600x600 dpi
Копир:Двустранен, до 600 x 600 dpi, Намаляване и увеличаване на документи от 25 до 400% със стъпка 1%
Интерфейс:USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host
Мрежа:Fast Ethernet 10/100Base-TX
Формат на медията:A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, фолио (A4 само режим
автоматичен двустранен печат)
Мултифункционална тава - Ширина: 76.2mm до 215.9mm
Kасети за хартия :Вх. - 500 листа, Мултифункционална тава: До 100 листа, Изх. До 500 листа, RADF за 50 листа.
Консумативи тонер:Стартов тонер 7500 стр., Стандартна касета: TK-350 за 15 000 страници.
Барабанен и девелоперен модул :За 300 000 страници
Максимално месечно натоварване:200 000 страници
Оптимално месечно натоварване:8 000 страници
http://obiavidnes.com/obiava/149977/kyocera-fs-3040-mfp--cena-28000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP COLOR LASER JET CP 3525 DN Цена: 300.00 лв
Цветен лазерен принтер HP
• Формат A4 • Разделит. способност 3600 dpi
• Скорост 30 стр./мин. • Памет 256 MB

Технология на печат:In-line Color Laser
Формат:A4
Разделителна способност:1200 x 600 dpi 3600 dpi с HP Imageret
Скорост на печат:30 стр./мин.
Време за първа страница:11 сек.
Памет (стандартна):256 MB RAM
Памет (максимална):1024 MB RAM, 80 GB HDD
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Процесор:515 MHz Motorola Coldfire V5x
Капацитет на консумативите:
Черно - 5 000 или 10 500 стр.
Цветно - 7 000 стр.
Min размер на разпечатките:98 x 148 mm
Max размер на разпечатките:216 x 356 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 250 листа
Управление на печата:Ръчен двустранен печат
Капацитет на входа:350 листа
Капацитет на изхода:250 листа
Стандартни графични езици:
HP PCL6, HP PCL 5c
HP PostScript level 3
Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси/портове:
10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port
USB 2.0 Port

Max месечно натоварване:75 000 стр.
Препоръчително месечно натоварване:1 500 до 5 000 стр.
Дисплей и контролен панел:
Размери Ш х Д х В:514 x 491 x 358 mm
Тегло без опаковка (с опаковка):32.9 kg (39.0 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/149976/hp-color-laser-jet-cp-3525-dn-cena-30000-lv

HP LASER JET P 3015 dn Цена: 170.00 лв
HP LASER JET P 3015 dn
Технология на печат: Monochrome Laser
Формат: A4
Разделителна способност: 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат: 40 стр./мин.
Време за първа страница: 7.5 сек.
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Памет (стандартна): 96 MB RAM
Памет (максимална): 608 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор: 540 MHz Motorola ColdFire V5
Капацитет на консумативите: 6 000 стр.; 12 500 стр.
Min размер на разпечатките: 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките: 216 x 356 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата :
Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията
Директен печат от USB памет
Капацитет на входа: 600 листа
Капацитет на изхода: 250+100 листа
Стандартни графични езици:
HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3
Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси:
USB 2.0 Port
Hardware Integration (HIP) Pocket
Easy-access host USB 2.0 Port
Max месечно натоварване: 100 000 стр.
Размери Ш х Д х В: 448 x 412 x 316 mm
Тегло без опаковка (с опаковка): 15.9 kg (19.9 kg
http://obiavidnes.com/obiava/149975/hp-laser-jet-p-3015-dn-cena-17000-lv

HP LASER JET P 4014 DN/N-ПРОМОЦИЯ! Цена: 190.00 лв
Лазерен принтер HP Laser Jet P 4014 dn/n

Технология на печат: Monochrome Laser
Формат: A4
Разделителна способност: 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат: 43 стр./мин.
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Време за първа страница: 8.5 сек.
Памет (стандартна): 128 MB RAM
Памет (максимална): 640 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор: 540 MHz Motorola Coldfire V5e
Капацитет на консумативите: 10 000 стр.
Min размер на разпечатките: 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките: 216 x 356 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата: Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията: Капацитет на входа 600 листа
Капацитет на изхода: 600 листа
Стандартни графични езици: HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3 Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси: USB 2.0 Port
Max месечно натоварване: 175 000 стр.
Размери Ш х Д х В: 419 x 538 x 394 mm
Тегло без опаковка (с опаковка): 28.3 kg (29.6 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/149974/hp-laser-jet-p-4014-dnn-promociya-cena-19000-lv

Konica Minolta Bizhub 40P - ПРОМОЦИЯ! Цена: 70.00 лв
Konica Minolta Bizhub 40P
Характеристика на копира
Процес на копиране: Електростатичен лазерен печат
Скорост на печат: A4: 43 стр/мин
Време за първо копие/принт: 9.5 секунди
Време за загряване: Приблизително 20 сек.
Характеристика на принтера
Резолюция на принтиране: 1200 x 1200 dpi
Контролъор CPU: 500 MHz
Операционни системи: Windows®: VistaTM, Server 2003, XP, 2000.Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4).Linux®:RedHat v9.0,
SuSe v8.2Netware®: Netware 4/5/6
Характеристика на системата
Памет на системата: 128 MB стандартно, 384 MB максимум
Хард диска на системата: опция
Интерфейс: Ethernet 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T Bidirectional, IEEE 1284 parallel, USB 2.0
Формат: A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal,folio, double
postcard, statement, UK Quarto, foolscap, нестандартни размери (76.2-215.9 mm x 127-355.6 mm) - до 900 mm
Тегло на хартията: Обикновена хартия (68-105 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/149973/konica-minolta-bizhub-40p---promociya-cena-7000-lv

CANON i-SENSYS LBP 6750 DN / HP LASER JET P3015 Цена: 120.00 лв
Canon i-SENSYS LBP 6750 dn/HP LASER JET P3015
Спецификация:
Монохромен лазерен принтер с двустранен печат
До 40 страници в минута
USB и LAN интерфейс
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резолюция до 2400 x 600 dpi
http://obiavidnes.com/obiava/149972/canon-i-sensys-lbp-6750-dn--hp-laser-jet-p3015-cena-12000-lv

CANON i-SENSYS LBP 6750 DN / HP LASER JET P3015 Цена: 120.00 лв
Canon i-SENSYS LBP 6750 dn/HP LASER JET P3015
Спецификация:
Монохромен лазерен принтер с двустранен печат
До 40 страници в минута
USB и LAN интерфейс
резолюция до 2400 x 600 dpi
http://obiavidnes.com/obiava/149971/canon-i-sensys-lbp-6750-dn--hp-laser-jet-p3015-cena-12000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 20 MFP Цена: 180.00 лв ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 MFP
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране: Електростатичен лазер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 30 копия/мин
Първо копие/принт моно (сек): 8 seconds
Време загряване (сек): Около 18 секунди
Резолюция на копиране (dpi): Макс.: 1,200 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива на сивото
Многократно копиране:1 - 99
Формат на оригинала: Макс. A4
Магнификация: 25 - 400 % in 1 % steps
Функции на копиране: Двустранно копиране; 2 в 1; 4 в 1

Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi): Макс: 1,200 x 1,200
скорост на контролера CPU: 300 MHz
Език за принтиране: PostScript 3, PCL6
Операционни системи: Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh
OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6
Шрифтове на принтера: 66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts; 66 PostScript compatible fonts
Функции на принтера: Watermark, N-up, poster, booklet page order
Спецификации на скенера
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Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута): До 8
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): До 20
Резолюция на сканиране (dpi): Макс: 2,400 x 600
Режими на сканиране: Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB
Спецификации на факса
Стандарт на факса: Super G3
Трансмисия: Analogue; PC-Fax
Компресия на факса: MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6
Спецификации на системата
Стандартна памет на системата (MB): Стандартно: 64 MB, Макс.: 576 MB
Стандартен интерфейс: 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284
Мрежови протоколи : TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS
Автоматичен листоподавач: До 50 оригинала; 64 - 90 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149970/konica-minolta-bizhub-20-mfp-cena-18000-lv--promociya-

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn(CC522A) Цена: 1200.00 лв
ФОРМАТ A4A3
РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ 600 x 600 DPI
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ (ЧЕРНО) 30 страници в минута
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ (ЦВЕТНО) 30 страници в минута
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ (ПЪРВА СРАНИЦА) 10.5 секунди
СКЕНЕР РЕЗОЛЮЦИЯ 600 x 600 DPI
СКОРОСТ НА КОПИРАНЕ 30 копия в минута
ИНТЕРФЕЙС Hi-Speed USB
МРЕЖА 10/100 Base-TX Ethernet
МЕДИЯ РАЗМЕР A3, A4, A5, A6
КАПАЦИТЕТ НА ВХОДЯЩА ТАВА 100-sheet multipurpose tray250-sheet tray 2500-sheet tray 3500-sheet feeder tray with
cabinet
КАПАЦИТЕТ НА ИЗХОДЯЩА ТАВА 250 листа
ЛИСТОПОДАВАЩО 100 листа
ДУПЛЕКС ДА
СЪВМЕСТИМИ КОНСУМАТИВИ CE340A HP 651A Black Original LaserJet Toner Cartridge 13,500 pagesCE341A HP 651A
Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 16,000 pagesCE342A HP 651A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 16,000
pagesCE343A HP 651A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 16,000 pages
МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ до 120 000 страниципрепоръчително натоварване - 2500 до 7500 страници
РАЗМЕРИ 856 x 760 x 1522 mm
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ Лазерен
ТИП НА ПЕЧАТА Цветен
ФАКС ДА
МРЕЖА ДА
БЕЗЖИЧНА МРЕЖА НЕ
ДРУГИ 20.5 cm touchscreen Colour Graphic Display
http://obiavidnes.com/obiava/149969/hp-laserjet-enterprise-700-color-mfp-m775dncc522a-cena-120000-lv

SAMSUNG ML 3710 ND Цена: 80.00 лв
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Спецификации
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат A4
Налични функции Печат
Технология Лазер
Вид печатане Черно-бяло (монохромно)
Интерфейс USB Мрежа
ПРИНТЕР
Скорост на черно/бяло принтиране 35 стр./мин
Език на печат (Емулация) Emulare PCL5e PCL 6 IBM ProPrinter PostScript 3
Резолюция на принтиране 1200 x 1200 dpi
КОНСУМАТИВИ
Тип консумативи Черен
Съвместими консумативи Тонер MLT-D205L 5000 страници Тонер MLT-D205S 2000 страници
Капацитет за хартия 250 + 50
Касетно подаващо устройство 150
ДРУГИ
Памет 128 MB
Време за отпечатване на първо копие 6.5 s
Процесор 600 MHz
Размери (Ш x Д x В) 366.0 x 368.0 x 252.9 мм
Опционални аксесоари IEEE 1284B Parallel Connector Касета Tray 520 листа
Тегло 9.95 кг
Консумирана мощност 550 W
http://obiavidnes.com/obiava/149968/samsung-ml-3710-nd-cena-8000-lv

UTAX P-4030 DN Цена: 140.00 лв
Тип Десктоп
Функция Печат
Технология за печат Лазерен ч / б
Формат на отпечатване A6R - A4, min 70 x 148 mm, макс. 216 x 356 mm
Скорост на печат Максимум 40 стр. / Мин. Максимум 21 страници / минута в двустранен печат
1-ва страница / време за загряване 9.0 секунди * / 15 секунди
Разделителна способност на печат 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, фини 1200 dpi, бързи 1,200 (1,800 нива x 600 dpi)
Вход на хартията 1 x 500 листа универсална касета (A5R- A4R), 100 листа multi bypass (A6R- A4R)
Тегло на хартията универсална касета 60- 120 g / m
http://obiavidnes.com/obiava/149967/utax-p-4030-dn-cena-14000-lv

UTAX P 5030 DN Цена: 190.00 лв
General
Type
Десктоп
Функция
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Принтер
Технология на печат
Лазер ч/б
Формат
A6R - A4, min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm
Скорост
Макс. 50 A4 страници/минута
Макс. 37 A4страници/минута за дуплекс
първа страница/време за загряване
9.0 секунди*/20 секунди
Резолюция
300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Fine 1,200 dpi, Fast 1,200 (1,800level x 600dpi)
Вход на хартията
1 x 500 листа универсална касета (A6R-A4R), 100 листа multi bypass (A6R-A4R)
Тегло на хартията
универсална касета 60-120 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/149966/utax-p-5030-dn-cena-19000-lv

Kyocera FS-2020D Цена: 75.00 лв
До 35 страници в минута в A4 с разделителна способност до 1200 dpi
Стандартен двустранен печат за двустранен печат
100-листова многофункционална тава, универсална касета за 500 листа
Капацитет на хартията до 1100 листа с допълнително подаващо устройство за хартия
PowerPC 440/533 MHz, 128-1,152 MB RAM
Мрежа, USB и паралелна свързаност като стандарт
Директно PDF печат от USB Flash устройство с памет
Изключително ниски разходи за печат в неговия клас
http://obiavidnes.com/obiava/149965/kyocera-fs-2020d-cena-7500-lv

KYOCERA FS 3920 Цена: 90.00 лв
Формат: А4 Черно-бял
Скорост: 40 страници
DPI:1200
Двустранен печат: Да
Дисплей: LCD
Мрежа: FastEthernet (10/100BaseTX)
Натоварване:
Консумативи: TK-350
http://obiavidnes.com/obiava/149964/kyocera-fs-3920-cena-9000-lv

Крояч - Шивач
Ref. No.: DD-KSH
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За компанията:
“Димела Дизайн” е дългогодишна компания, специализирана в производството на луксозна мека мебел. Тя предлага
многообразие от висококачествени и новаторски продукти. Специализирана е в изработването на мебели по проект за
големи компании. Фирмата продължава да се развива и във връзка с това търси човек, който да се присъедини към екипа
от специалисти на позицията:
КРОЯЧ - ШИВАЧ
Изисквания към кандидатите:
* 5+ години опит на подобна позиция
* Предишен опит като шивач ще се счита за значително предимство
* Опит в работата с шаблони за кройки на мека мебел
* Мотивация и стремеж към добро качество на работа
* Желание за развитие в тази област
* Отговорност, комуникативност и изпълнителност
* Умение за работа в екип
Компанията предлага:
* Атрактивно трудово възнаграждение
* Постоянно работно място
* Работа в сплотен екип от професионалисти и добро отношение
* Фиксирано работно време от понеделник до петък - 08:00ч. до 17:00ч. с обедна почивка
* Различни видове бонуси според постигнатите резултати
Ако желаете да се развивате в тази област, позицията Ви се струва интересна и отговаря на Вашите изисквания и
опит, моля, изпратете актуална автобиография (на български език) и снимка.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/149963/kroyach---shivach

BROTHER MFC 8460N Цена: 170.00 лв
Размери (Ш x Ш x В) 531 x450 x 475 mm (20,9 x 17,7 x 18,7 инча)
Тегло 16,5 кг (без капацитет)
Ширина на входящия документ (ADF) 148.0 - 215.9 мм (5.8 - 8.5 инча)
Долна дължина на документа (ADF) 148.0 - 355.6 мм (5.8 - 14.0 инча)
Ширина на входен документ (MP тава) 69,9 - 215,9 мм (2,75 - 8,50 инча)
Дължина на входния документ (MP тава) 116,0 - 406,4 мм (4,57 - 16,0 инча)
Капацитет на хартията До 250 страници (80 g / m2, 20 lb)
MP капацитет на тавата До 50 страници (80 g / m2, 20 lb)
Капацитет на хартията w / Опция До 550 страници (80 g / m2, 20 lb)
Изходящ капацитет на хартията До 150 страници (лице надолу)
Автоматичен капацитет на подаващото устройство До 50 страници (80 g / m2, 20 lb)
Памет 32 MB / до 544 мегабайта (1 DIMM слот )
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Резервна памет с батерия Да (до 4 дни за стандартна памет)
LCD дисплей с 5 линии с подсветка
PC интерфейс паралелен (IEEE-1284) и високоскоростен USB 2.0 * 1
Ethernet 10/100 BaseTX
Работна среда - Температура 50 - 90,5 ° F (10 - 32,5 ° C)
Работна среда - Влажност 20% - 80% (без кондензация)
FAX
Скорост на модема 33 600 базисни пункта
Скорост на предаване приблизително. 2 сек. На страница * 2
Система за кодиране MH / MR / MMR / JBIG
Нива на сивата скала 256
Забавен таймер Да (до 50 таймера)
Излъчване До 390 местоположения
Памет на страница До 600 страници (Brother # 1Chart, стандартна разделителна способност)
Набиране с едно натискане 40 (20 x 2) местоположения
Бързо набиране До 300 местоположения
Двоен достъп Да
ECM (Режим за коригиране на грешки) Да
Групово набиране До 20 групи
Изпращане на факс Да
пейджинг Не
Отдалечен достъп Да
ПЕЧАТ
Скорост До 28 стр. / Мин (размер A4)
Резолюция 1200 dpi * 3, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Език на печат Windows® GDI
Емулация PCL6,
BR-Script 3 (емулация на PostScript® 3 език),
IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
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КОПИЕ
Резолюция Макс. 1200 x 600 dpi * 4
Намаляване / разширяване 25% - 400% при увеличение от 1%
Много копиране (подреждане) До 99
Много копие (2 в 1, 4 в 1) Да
Много копиране (сортиране) Да
плакат Да
Скенери
Цвят / Моно Цвят
Разделителна способност - Оптична (макс.) 600 x 2400 dpi
Разделителна способност - интерполирана (макс.) 19,200 x 19,200 dpi * 5
Нива на сивото 256
Съвместим с TWAIN Да (TWAIN и WIA за XP)
Viewer (с OCR) ScanSoft® PaperPort® (за Windows®)
Presto! ® PageManager® (за Macintosh®)
Сканиране към FTP Да
PC-FAX
За потребители на Windows® Да (Изпращане и получаване)
За потребители на Macintosh® Да (Изпращане)
СИГУРНОСТ
Заключена функционална ключалка Да
МРЕЖА
Мрежово свързване Ethernet 10 / 100BASE-TX автоматично преговаряне
Споделяне на принтера Да
Споделяне на скенер Да (N / A за Windows NT® WorkStation 4.0
И Mac OS® 9.1-9.2)
Споделяне на PC-FAX (Изпращане) Да
Споделяне на PC -FAX (получаване) Да (само за Windows, N / A за NT® WorkStation 4.0)
Протоколи за поддръжка - IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS / NetBIOS, DNS, mDNS, LPR /
LPD, Port9100, IPP,
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Протоколи за поддръжка - IPv6 ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR / LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP,
TFTP
Инструмент за управление на мрежата BRAdmin Professional
Уеб базирано управление
http://obiavidnes.com/obiava/149962/brother-mfc-8460n--cena-17000-lv

Публичен дисплей Samsung LH49QMHPLGC/EN
Публичен дисплей Samsung LH49QMHPLGC/EN, 49" (124.46 cm) 4K UHD E-LED BLU, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/149961/publichen-displey-samsung-lh49qmhplgcen

CALL AGENT WITH ENGLISH AND FRENCH
Ref. No.: BW-ICA
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
About our client:
Our client is a company which provides customized solutions with a focus on IT and Business Process Outsourcing (BPO)
consulting, Software development, System integration, Technical and customer support. The company has two own products with
global reach and offices in 4 countries. Currently together we are looking for:
CALL AGENT WITH ENGLISH AND FRENCH
А tele-customer services professional who will work on behalf of a company, nonprofit organizations and political action
committees for the purpose of receiving customers’ claims, requests, technical issues or requirements, etc and to solve the requested
issues with the best business-wise solution.
Main requirements:
* Excellent command of French;
* Very good level of English;
* Excellent verbal and written communication skills;
* Must be capable of working independently and on flexible working hours;
The company offers:
* Excellent remuneration package;
* Additional health insurance card after the 6 months trail period;
* Various training programs, certifications and teambuildings;
* Friendly working environment.
If you are interested in the position send your CV in English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149960/call-agent-with-english-and-french

kamagra дъвка
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/149959/kamagra-dyvka

Уроци по пеене в музикална школа Венера мюзик
Уроците по пеене целят изграждането на правилна вокална постановка, разширяване на диапазона и цялостно развитие
на изпълнителските способности. Това се постига чрез специално подбрани упражнения за интонация, дишане,
артикулация, микрофонна техника и др., а сценичното поведение е финалния щрих за създаването на един завършен
артист.
http://obiavidnes.com/obiava/149958/uroci-po-peene-v-muzikalna-shkola-venera-myuzik

Dress4less
Dress4less.bg е онлайн магазин за маратонки и спортни дрехи, на световноизвестни марки като Adidas, Puma, Nike,
Reebok, Tom Tailor, Sisley, Bershka, Zara и много други. При нас ще откриете изгодни цени, бърза доставка и коректно
обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/149957/dress4less

black ant
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149956/black-ant

Лична оферта за заем
Здравейте
Имате проекти и не знаете къде да отидете, за да разполагате с необходимите средства, за да ги реализирате? Или
търсиш заем за рестартиране на дейностите си? Ние сме частна структура, която отпуска кредити от 5000 до 300 000
евро на много достъпни условия с годишни лихвени проценти от 3%. За повече информация моля свържете се с мен на
e-mail: arneth.ed@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149955/lichna-oferta-za-zaem

Лична оферта за заем
Здравейте
Имате проекти и не знаете къде да отидете, за да разполагате с необходимите средства, за да ги реализирате? Или
търсиш заем за рестартиране на дейностите си? Ние сме частна структура, която отпуска кредити от 5000 до 300 000
евро на много достъпни условия с годишни лихвени проценти от 3%. За повече информация моля свържете се с мен на
e-mail: arneth.ed@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149954/lichna-oferta-za-zaem

Хотели Слънчев бряг, апартаменти Слънчев бряг- Хотел Елит 2 Какао бийч
За Вашата незабравима лятна почивка на море, предлагаме удобства, стил и приятна обстановка в Апарт Хотел Елит 2
Слънчев бряг
Хотелът е разположен на тихо място в западната част на Слънчев бряг, до централната плажна алея, а разстоянието
до морето е 200 м.
Предлагаме настаняване във ваканционни апартаменти – обзаведени с климатик, кабелна телевизия, кухненски бокс,
хладилник, баня, санитарен възел и просторна тераса.
На разположение на туристите за безплатно ползване в комплекса : плувен басейн, детски басейн, шезлонг, чадър, вънпни
парко места.
За повече информация посетете нашият сайт:
Още информация тук: Слънчев бряг Хотел Елит 2 до Какао бийч
https://elit2bg.com
GSM: 0886 881 910
http://obiavidnes.com/obiava/149953/hoteli-slynchev-bryag-apartamenti-slynchev-bryag--hotel-elit-2-kakao-biych
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Възможност за допълнителна работа и допълнителен доход
Ние сме руска фирма, която предлага продукти от сферата на мъжката и дамската козметика, продукти за
почистване, парфюми и други.
Също така предлагаме възможност за допълнителна работа и допълнителна печалба.
Търсим консултанти от цялата страна!
За повече информация относно работата, моля посетете --->
https://www.faberlic-business.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/149952/vyzmojnost-za-dopylnitelna-rabota-i-dopylnitelen-dohod

Търся надомна работа
На 58 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/149951/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 58 години съм и разполагам с документи заи изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имаим и над 10 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 700 лева заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа
дежурство - 72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/149950/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на
литература,2му3зика,в обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с
усет:къде,кога,какво и колко може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаваине.
http://obiavidnes.com/obiava/149949/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Недвижими имоти от Arco Real Estate
Arco Real Estate е агенция за недвижими имоти и предлага евтини имоти, готови жилища, жилища старо строителство,
нови апартаменти, бизнес имоти, изгодни наеми, офиси под наем. Arco Real Estate съдейства в целия процес по покупка
или продажба на недвижими имоти. http://www.arcoreal.bg
http://obiavidnes.com/obiava/149948/nedvijimi-imoti-ot-arco-real-estate

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
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повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149947/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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