
 

 

 
 

HYUNDAI TELECOM  
 

ЦЕНОВА ЛИСТА В ЛЕВА С ДДС 
03.01.2014 г. 

 

АУДИО ДОМОФОНИ  ( Максимален брой: 1 Входен панел : 3 Слушалки ) 

№ Модел Описание Снимка Цена  

1.  HDP-200 

Домофонна слушалка  
захранване АC110V или 220V, 
двужилно окабеляване, връзка с 
бутониерата, възможност за работа с 
електромагнитна брава.  

29.00 

2.  
HDP-300 

 

Домофонна слушалка  
захранване АC110V или 220V, 
двужилно окабеляване, връзка с 
бутониерата, възможност за работа с 
електромагнитна брава.  

30.00 

3.  HDR-201PSE 

Пластмасова бутониера 
ABS пластмаса, стенен монтаж, в два  
цвята, възможност за работа с  
електромагнитна брава.  

11.00 

4.  HDR-201PS 

Пластмасова бутониера 
ABS пластмаса, стенен монтаж, в два  
цвята, възможност за работа с  
електромагнитна брава.  

12.00 

5.  HDR-201MS 

Метална бутониера 
Метален панел, стенен монтаж, 
сребрист цвят, възможност за работа с  
електромагнитна брава.  

16.00 

6.  HDR-202MS Метална бутониера с 2 бутона 17.00 

7.  HDR-204MS 
Метална бутониера с 4 бутона. 
 

20.00 

8.  HDR-206MS 
Метална бутониера с 6 бутона. 
 

22.00 

9.  HDR-208MS Метална бутониера с 8 бутона. 
 25.00 

10.  
HDR-301MF 

 

Метална бутониера (с 1 бутон) 
Метално покритие, стенен монтаж,  
възможност за работа с елмагн. брава. 

 

19.00 

11.  
HDR-302MF 

 

Метална бутониера (с 2 бутона) 
Метално покритие, стенен монтаж,  
възможност за работа с елмагн. брава. 

 

20.00 

12.  
HDR-303MF 

 

Метална бутониера (с 3 бутона) 
Метално покритие, стенен монтаж,  
възможност за работа с елмагн. брава.  

23.00 



 

 

13.  
HDR-304MF 

 

Метална бутониера (с 4 бутона) 
Метално покритие, стенен монтаж,  
възможност за работа с елмагн. брава.  

26.00 

14.  
HDP-200 /        

HDR-201PSE 

Аудиодомофонен комплект  
1 пластмасова бутониера +1домофонна 
слушалка, захранване AC110V или 
220V, двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки )  

36,00 /  
к-т 

15.  
HDP-200 /                    

HDR-201PS 

Аудиодомофонен комплект  
1 пластмасова бутониера +1домофонна 
слушалка, захранване AC110V или 
220V, двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки )        

37,00 /  
к-т 

16.  
HDP-200 /     

HDR-201MS 

Аудиодомофонен комплект  
1 метална бутониера + 1 домофонна  
слушалка, захранване AC110V или 
220V, двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки )  

43,00 /  
к-т 

17.  
HDP-200 /     

HDR-301MF 

Аудиодомофонен комплект  
1 метална бутониера + 1 домофонна  
Слушалка захранване AC110V или 
220V двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (Max. свързване 1 бутониера и 
3 домофонни слушалки)  

46,00 /  
к-т 

18.  
HDP-300/       

HDR- 201PSE 

Аудиодомофонен комплект  
1 пластмасова бутониера+1 домофонна 
слушалка захранване AC110V или 
220V двужилно окабеляване, стенен 
монтаж(мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки)  

37,00 /  
к-т 

19.  

HDP-300/ 
HDR-201PS 

 

Аудиодомофонен комплект  
1 пластмасова бутониера+1 домофонна 
слушалка захранване AC110V или 
220V двужилно окабеляване, стенен 
монтаж(мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки)  

39,00 /  
к-т 

20.  

HDP-300/ 
HDR-201MS 

 

Аудиодомофонен комплект  
1 метална бутониера + 1 домофонна  
слушалка захранване AC110V или 
220V двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки) 

 

44,00 /  
к-т 



 

 

21.  

HDP-300/ 
HDR-301MF 

 

Аудиодомофонен комплект  
1 метална бутониера + 1 домофонна  
слушалка, захранване AC110V или 
220V, двужилно окабеляване, стенен 
монтаж (мax. свързване на 1 бутониера 
и  3 домофонни слушалки )  

46,00 /  
к-т 

КОМБИНИРАНИ АУДИОДОМОФОННИ СИСТЕМИ (1 бутониера + 2 домофонни  
слушалки- една главна и една допълнителна) 

1.  HDIP-200PS 

Комбиниран домофонен комплект 
1 пластмасова бутониера + 2 
домофонни слушалки (една главна и 
една допълнителна), интеркомна 
връзка между двете слушалки, 
захранване AC110 или AC220  

66,00 /  
к-т 

2.  HDIP-200MS 

Комбиниран домофонен комплект 
1 метална бутониера + 2 домофонни  
слушалки (една главна и една  
допълнителна), интеркомна връзка 
между двете слушалки, захранване 
AC110 или AC220  

70,00 /  
к-т 

3.  
HDIP-200MF 

 

Комбиниран домофонен комплект 
1 метална бутониера + 2 домофонни  
слушалки (една главна и една  
допълнителна), интеркомна връзка 
между двете слушалки, захранване 
AC110 или AC220  

73,00 /  
к-т 

4.  
HDIP-300PS 

 

Комбиниран домофонен комплект 
1 пластмасова бутониера + 2 
домофонни слушалки (една главна и 
една допълнителна), интеркомна 
връзка между двете слушалки, 
захранване AC110 или AC220 

 

68,00 /  
к-т 

5.  
HDIP-300MS 

 

Комбиниран домофонен комплект 
1 метална бутониера + 2 домофонни  
слушалки (една главна и една  
допълнителна), интеркомна връзка 
между двете слушалки, захранване 
AC110 или AC220  

72,00 /  
к-т 

6.  
HDIP-300MF 

 

Комбиниран домофонен комплект 
1 метална бутониера + 2 домофонни  
слушалки (една главна и една  
допълнителна), интеркомна връзка 
между двете слушалки, захранване 
AC110 или AC220  

75,00 /  
к-т 

ИНТЕРФОН (1:1 OR 1:N type) 

1.  HIP-200S 
1:1 Аудио Интерфон - комплект  
включени 2 интерфонни слушалки  
захранване AC110 или AC220  

43,00 /  
к-т 



 

 

2.  
HIP-300S 

 

1:1 Аудио Интерфон 
включени 2 интерфонни слушалки 
захранване AC110 или AC220 

 

45,00 /  
к-т 

3.  HIP-200M 
Мулти Аудио Интерфон (per unit) 
Максимум 11 слушалки 
DC 24V захранване  (DC адаптор)  

36,00 /  
к-т 

БЕЗЖИЧНИ ИНТЕРФОНИ 

1.  HWIP-200S 
1:1 Безжични аудио интерфони 
включени 2 интерфонни слушалки 
захранване AC110 или AC220  

72,00 /  
к-т 

2.  
HWIP-300S 

 

1:1 Безжични аудио интерфони 
включени 2 интерфонни слушалки 
захранване AC110 или AC220  

76,00 /  
к-т 

 


