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2КОГАТО СТАВА ВЪПРОС
ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

Коледа и Нова Година са може би най-любимите и най-очакваните празници в годината. В навечерието на тези 
празници се преобразяват улици, офиси, обществени места и разбира се всеки дом. Да се придаде на дома празничен 
колорит и нотка вълшебство не е никак трудно. Сега на пазара има всевъзможни празнични украси, коледна украса за 
елха, лъскави гирлянди, светлинки, коледни фигурки, звънчета и др. Особена магия при украсата създават коледните 
светлинки и лампички, светещи гирлянди и светещи влакна. Както при всички останали видове осветление, и при 
празничната светлинна украса доминацията на LED технологията е все по-сериозна. LED Коледните лампички могат да 
бъдат във вид на завеса или във вид на въже за увиване около елхата; може да са едноцветни или многоцветни, 
мигащи и със сменящи се режими на мигане. Най-голяма е красотата на коледната украса, когато вечер загасите 
основното осветление.

Да не забравяме за безопасността

Много е важно при изборът на светеща коледна украса да се купуват 
качествени и безопасни лампички. Тъй като това на практика е 
електрически уред, той трябва да отговаря на европейските стандарти за 
безопасност. За да избегнете инциденти е необходимо да закупите 
електрическите светлинки от реномирани и добре познати магазини, които 
продават този артикул отдавна. Също така при самата покупка се 
поинтересувайте какво е нивото на защита на изделието, дали е 
предназначено за външна или вътрешна употреба, дали отделя топлина и 
каква е максималната продължителност на употребата му без да прегрее.

5 идеи за коледна украса с LED осветление

Разнообразието от празнични светлини, както и достъпната им цена и 
лесният монтаж позволяват да развихрите въображението си и да 
декорирате двора, фасадата или интериора по невероятни начини. Вижте 5 
насоки, в които може да се впуснете да украсявате.

LED елха
Един от най-основните символи на коледния дух е именно зеленото дръвче, 
което отрупваме с подаръци. За да подчертаем неговата идентичност и стил, 
можем да го осветим с подходящи цветове. Някои от нас биха заложили на 
едноцветните светлини, докато други биха се спрели на разнообразието от 
цветови нюанси и мигащи светлини. В която и група да се намирате, 
най-доброто решение за украсата на коледното дърво са именно LED 
лампичките.

Светеща входна врата
Първото нещо, върху което ще приковат вниманието си вашите гости 
непременно ще бъде входната ви врата. Освен популярните зелени венци, 
които слагаме на вратата, тази година можем да изберем да подчертаем 
нейната форма с LED осветителни тела. За целта изберете LED лента в 
подходящ цвят, залепете я по касата на вратата и я свържете. Можете да 
бъдете сигурни, че още от вратата ви ще струи коледно настроение.

Тераса с LED светлини
В тъмните зимни нощи осветените тераси в различни цветове винаги 
привличат вниманието на минувачите. За да въздъхнат преминаващите по 
улицата хора точно по вашата тераса, декорирайте външната й страна с LED 
украса. Освен че е рационален избор от гледна точка на използването на 
електроенергия, този вид украса е надеждна и издръжлива, и ще ви служи 
вярно години наред.

Сияещ LED двор
Ако живеете в къща и притежавате дворно пространство, в което искате да 
развихрите идеите си за коледна декорация, то тогава отново можете да се 
насочите към LED. Можете да разгледате широката гама от разнообразно 
външно LED осветление, което е изцяло защитено от неблагоприятните 
зимни условия. Осветете елха в двора или просто дърво във вашата 
градина, поставете LED лампи по оградата или подчертайте пътеката от двете 
й страни.
За хората, които имат дървена беседка в двора си, осветяването й е също 
интересно предизвикателство. Използвайте червена или жълта светлина, 
която да постави акцент върху съоръжението. Въпреки че е малко вероятно 
да използвате беседката през студените зимни вечери, можете поне да 
внесете малко светлина и коледен дух в двора си чрез нея.

LEDени прозорци
Отново залагайки на използването на LED ленти, акцентирайте върху 
няколко или дори върху всички прозорци на вашето жилище! Коледната 
украса може да представлява LED осветление, поставено на долната рамка 
на прозореца или обградило стъклото от всички страни. Може дори да 
окачите украса тип завеса от вътрешната страна на прозореца и тя ще 
придаде приказен вид на стъклото. 

Фасадна феерия
Отвън по сградата на дома ви също има какво да се декорира в светлина. 
Може да увиете водосточните тръби с  LED маркуч или с украса тип „въже“. 
Отлична идея е използването на украса тип „завеса“, „гирлянд“ или „висулки“, 
окачена на улуците по стрехата. Особено ефектни са и украсите тип „падащ 
сняг“.

Над смълчаните полета… светят LED светлинки

https://www.youtube.com/user/vikiwatbghttps://www.facebook.com/Vikiwat1/
https://vikiwat.com/



3
МАГАЗИН ВИКИВАТ
ПЛОВДИВ, УЛ. МОСТОВА 3 WWW.VIKIWAT.COM

3990

КАТ. НОМЕР: 97290

лв.

1350

КАТ. НОМЕР: 16598

лв.

3791
лв.

КАТ. НОМЕР: 39910

-5%39.90

5400

КАТ. НОМЕР: 40359

лв.

2990

КАТ. НОМЕР: 100359

лв.

9700

КАТ. НОМЕР: 20121

лв.

6888
лв.

КАТ. НОМЕР: 52586

-5%72.50

4741
лв.

КАТ. НОМЕР: 35260

-5%49.90

СЛУШАЛКИ С МИКРОФОН HAMA
Fire Starter
честотна лента на
слушалките:
20 Hz-20 kHz
импеданс: 32Ohm
дължина кабел: 2m
свързване: 2х3.5 жак

СЛУШАЛКИ С МИКРОФОН HAMA
Fire Fighter
честотна лента на
слушалките:
20 Hz-20 kHz
импеданс: 32Ohm
дължина кабел: 2m
свързване: 2х3.5 жак

КОМПЮТЪРНИ АКСЕСОАРИ
ИДЕИ ЗА КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ

БЕЗЖИЧНА МИШКА RAPOO

БЕЗЖИЧНА МИШКА HAMA

захранване: 1хАА батерия
бутони: 2+1
обхват: 10m
чувствителност: 1000dpi
текстилно покритие на корпуса

скорост: 750 Mbit/s
портове: WAN и LAN
режими на работа:
разширител
рутер, аксес пойнт

захранване: 2хААА батерии
бутони: 2+1
обхват: 8m
чувствителност: 1000dpi

БЕЗЖИЧНА МИШКА RAPOO
M260 Silent Multi-mode

захранване: 1хАА батерия
бутони: 2+1
обхват: 10m
чувствителност: 1300dpi

УНИВЕРСАЛЕН РАЗШИРИТЕЛ НА ОБХВАТ,
РУТЕР, ГОРЕЩА ТОЧКА 750 Mbs, Wi-Fi

интерфейс: 1x10/100 Mbps Ethernet port
скорост: 500Mbps
обхват: до 300m (в жилище)

ИНТЕРНЕТ АДАПТЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА TL-PA4010PKIT, 500Mbps

номинален ток: 10А
максимална мощност на консуматор: 2200W
wireless стандарт: 802.11.b/g/n

Wi-Fi KONTAKT Sonoff S20

https://vikiwat.com/bezzhichna-mishka-rapoo-3510-plus-s-3-butona-cherna-s-pokritie-ot-plat.html https://vikiwat.com/bezzhichna-mishka-rapoo-m260-silent-multi-mode.html
https://vikiwat.com/product/20335/bezzhichna-optichna-mishka-s-3-butona-am-7300-usb-cherna.html

https://vikiwat.com/product/24705/hama-fire-starter-stereo-slushalki-s-mikrofon.html
https://vikiwat.com/universalen-razshiritel-na--obhvat-ruter-goreshta-tochka-750-mbps-wi-fi-strong-bg.html

https://vikiwat.com/

https://vikiwat.com/product/21127/internet-adapter-za-elektricheskata-mrezha-tl-pa4010pkit.html https://vikiwat.com/wifi-kontakt-shuko-sonoff-s20-90-250vac-2200w-bg.html
https://vikiwat.com/hama-fire-fighter-stereo-slushalki-s-mikrofon-bg.html
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дължина: 10m
мощност: 6W
захранване: 220V
влагозащита: IP44

1071
лв.

КАТ. НОМЕР: 31366

-10%11.90 1791
лв.

КАТ. НОМЕР: 31352

-10%19.90

900
лв.

КАТ. НОМЕР: 95155

-10%10.00

8010
лв.

КАТ. НОМЕР: 13309

-10%89.00

900
лв.

КАТ. НОМЕР: 95154

-10%10.00

3051
лв.

КАТ. НОМЕР: 16204

-10%33.90

дължина: 2.4m
брой висулки: 24
дължина висулки:
0.6-1.0m
мощност: 15W
захранване:
220V
влагозащита:
IP44

дължина: 0.9m
брой висулки: 10
дължина висулки: 0.5m
мощност: 3.6W
захранване: 220V
влагозащита: IP44

дължина: 1.5m
брой висулки: 15
дължина висулки: 2m
мощност: 35W
захранване: 220V
влагозащита: IP44

дължина: 3.7m
захранване: 3 х 1.5 VDC
батерии (AA)

дължина: 5m
захранване: 220V
влагозащита: IP44

дължина: 3.7m
захранване: 3 х 1.5 VDC
батерии (AA)

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ЗАВЕСА,
СТУДЕНО БЯЛА

дължина: 3m
брой на низовете: 3х10
дължина висулки: 0.6-1.0m
мощност: 13.8W
захранване: 220V
влагозащита: IP44

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВИСУЛКИ,
СТУДЕНО БЯЛА

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВИСУЛКИ
ЦВЕТНА (RGB)

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВЪЖЕ,
ЧЕРВЕНА

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВЪЖЕ
ЦВЕТНА (RGB)

8091
лв.

КАТ. НОМЕР: 39935

-10%89.90

1611
лв.

КАТ. НОМЕР: 96013

-10%17.90

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВЪЖЕ,
ЖЪЛТА

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ВИСУЛКИ,
ТОПЛО БЯЛА

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ЗАВЕСА,
ЧЕРВЕНАКОЛЕДНА УКРАСА

https://vikiwat.com/

https://vikiwat.com/koledna-ukrasa-tip-girlyand-l1004-10m-6w-zhalt-ip44-120-led-vanshen-montazh-bg.html
https://vikiwat.com/koledna-ukrasa-tip-visulki-l2001-4m-5w-tsvetni-ip44-120-led-vanshen-montazh-bg.html

https://vikiwat.com/svetescha-koledna-ukrasa-zavesa-led-2h1-5m-300led.html https://vikiwat.com/svetescha-koledna-ukrasa-visulki-lediplr-38-150-304.html
https://vikiwat.com/koledna-ukrasa-tip-visulki-bl437-24m-15w-studeno-byala-ip44-192-leds-vanshen-montazh-bg.html https://vikiwat.com/koledna-ukrasa-tip-vazhe-37m-cherveno-aa-baterii-40-leds-bg.html

https://vikiwat.com/koledna-ukrasa-tip-zavesa-09x05m-36w-chervena-ip44-100-leds-bg.html https://vikiwat.com/product/19262/koledna-ukrasa-tip-visulki-bl437-2-4m-15w-toplo-byala-ip44-192-leds.html
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1690

КАТ. НОМЕР: 97480

лв.

размери: 69х69х51mm
захранване: 3xААА батерии
светлинен поток: 180lm
влагозащита: IP44

дължина: 2m
мощност: 3.6W
захранване: 220V
влагозащита: IP44

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ГИРЛЯНД,
ТОПЛО БЯЛА

ПРЕНОСИМА LED РАБОТНА/КЪМПИНГ ЛАМА,
Brennenstuhl

размери: 125х90х70mm,
захранване: 3xАА батерии
светлинен поток: 200lm
режими на светене: 4

LED ЧЕЛНИК, Brennenstuhl

3411
лв.

КАТ. НОМЕР: 96012

-10%37.90

дължина: 3m
брой висулки: 8
дължина висулки: 0.5m
захранване: 220V
влагозащита: IP44

КОЛЕДНА УКРАСА ТИП ПАДАЩ СНЯГ,
СТУДЕНО БЯЛА

1971
лв.

КАТ. НОМЕР: 38123

-10%21.90

4290

КАТ. НОМЕР: 100285

лв.

размери: 100х68х35mm
захранване: 3xААА батерии
светлинен поток: 105lm
окачване - кука и магнит

УНИВЕРСАЛНА LED ЛАМА,
Brennenstuhl

1990

КАТ. НОМЕР: 97500

лв.

КОЛЕДНА УКРАСА

LED ПРОЖЕКТОРИ

https://vikiwat.com/svetescha-koledna-ukrasa-visulki-lediplr-3830-228-230-vwhbl.html https://vikiwat.com/svetescha-koledna-ukrasa-visulki-ledplr-3830-228-sp.html

https://vikiwat.com/

https://vikiwat.com/prenosima-lampa-oli-0200-brennenstuhl-ip44-1171550.html
https://vikiwat.com/universalna-led-lampa-hl-db-203-mh.html

https://vikiwat.com/led-chelnik-kl-200f-3xaa-1led-plastmasa.html
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10900

КАТ. НОМЕР: 1095

лв.

1490

КАТ. НОМЕР: 38664

лв.

2350

КАТ. НОМЕР: 12688

лв.

14725
лв.

КАТ. НОМЕР: 3631

-5%155.00

3321
лв.

КАТ. НОМЕР: 94328

-10%36.90

ЗА АВТОМОБИЛА

капацитет: 12000mAh
стартов ток: 200А
пиков ток: 400А<3сек
изход: 12/16/19V, USB: 5V/2A
вграден LED фенер

СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА АВТОМОБИЛ
PREMIUM HD

RDS АМ/FM тунер
USB: MP3/WMA/WAV/FLAC
изходна мощност: 4х50 MOSFET
цвят на подсвет: зелен

РАДИО MP3 ПЛЕЙЪР ЗА АВТОМОБИЛ,
PIONER

входно напрежение: 12-24VDC
изходно напрежение: 5V
USB портове: 1А и 2А
максимална изходна мощност: 10.5W

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА КОЛА,
12/24VDC с USB ИЗХОДИ 2.1A и 1.0A, 5V

захранващо напрежение: 12-24VDC
входове: USB и Micro SD
Bluetooth V3.0
дисплей: LCD монохромен

FM BLURTOOTH ТРАНСМИТЕР
ЗА АВТОМОБИЛ ИЛИ КАМИОН,
12VDC - 24VDC

захранване: 12VDC
(накрайник за запалка)
дължина кабел: 3m
налягане: до 250PSI/17atm
аналогов манометър

ПРЕНОСИМ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР
12V, 250 PSI
ЗА АВТОМОБИЛ HQ

https://vikiwat.com/zaryadno-ustrojstvo-lld12270c-6-12v-2.7a.html

https://vikiwat.com/

https://vikiwat.com/radio-mp3-player-plear-za-avtomobil-pioneer-mvh-190ubg-4x50w-usb-bg.html https://vikiwat.com/prenosim-vazdushen-kompresor-12v-250psi.html
https://vikiwat.com/usb-adapter-iphone-ipod.html https://vikiwat.com/product/18488/fm-mp3-transmiter-s-distantsionno-upravlenie-za-avtomobil.html
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3690

КАТ. НОМЕР: 40126

лв.

3390

КАТ. НОМЕР: 50738

лв.

9025
лв.

КАТ. НОМЕР: 95748

-5%95.00

1490

КАТ. НОМЕР: 38001

лв.

790

КАТ. НОМЕР: 50504

лв.

3990

КАТ. НОМЕР: 39396

лв.

РАЗКЛОНИТЕЛ, 2-ка ЗА БЮРО, Brennenstuhl

РАЗКЛОНИТЕЛИ

монтажен отвор: 60mm
дължина на кабел: 2m
номинален ток: 16А
защита от деца

РАЗКЛОНИТЕЛ 3-ка ЗА ВГРАЖДАНЕ,
Brennenstuhl, Tower Power

размери: 38х30х6cm
дължина на кабел: 2m
номинален ток: 16А
защита от претоварване
6+1 светещи ключа

POWER MANAGER РАЗКЛОНИТЕЛ-ПОДЛОЖКА
ЗА ЛАПТОП, 6-ца и 4 USB

дължина тяло: 445mm
дължина кабел: 2.5m
номинален ток: 16А
защита от претоварване
защита от деца
светещ ключ 

дължина на кабел: 1.8m
номинален ток: 16А
защита от деца

РАЗКЛОНИТЕЛ 8-ца,
Brennenstuhl, Super-solid

дължина тяло: 390mm
дължина кабел: 1.5m
номинален ток: 16А
защита от деца
светещ ключ за натискане с крак

РАЗКЛОНИТЕЛ 6-ца,
Brennenstuhl, Eco-Line

тип: 1 шуко към 4 двуполюсни
цвят: бял
номинален ток: 6А

РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА КОНТАКТ,
4-ка, LEGRAND

https://vikiwat.com/power-manager-razklonitel-podlozhka-za-laptop-6-tsa-i-4-usb-haba-sas-zashtita-ot-malnii-2m-kabel-bg.html https://vikiwat.com/razklonitel-za-kontakt-dg-1-shuko-kam-1-shuko-2-dupolyusni-10a-250vac-bg.html

https://vikiwat.com/

https://vikiwat.com/razklonitel-4ka-kl.-3h1-5mm2-1.5m-r.html
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https://vikiwat.com/razklonitel-8-tsa-3h15mm2-25m-sas-zashtita-i-klyuch-cheren.html
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