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Кампания за шумомери на HBK (Hottinger Brüel & Kjær) 

 

 
 

 

 

 

 

Нашите партньори от HBK стартират промоционална кампания, която ни позволява да Ви 

предложим на изключителни промоционални условия за произведените от тях професионални 

първокласни шумомери - типове 2250 и 2270. (Вж. www.bksv.com).  

 

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА ВАЛИДНА ДО 31-ВИ ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 
 

Моделите които са обект на промоцията са:  

 

• 2250-S  

(Ръчен анализатор тип 2250 с измервател на нивото на звука, честотен анализ, оценка на тона 

и софтуер за мониторинг на шума, включително 1-годишен абонамент за компютърен 

софтуерен пакет Partner Suite)  

 

• 2250-S-C  

(Ръчен анализатор тип 2250, включващ калибратор тип 4231 с измервател на нивото на звука, 

честотен анализ, оценка на тона и софтуер за мониторинг на шума, включително 1-годишен 

абонамент за компютърен софтуерен пакет Partner Suite) 

 

• 2270-S  

(Ръчен анализатор тип 2270 с измервател на нивото на звука, честотен анализ, оценка на тона 

и софтуер за мониторинг на шума, включително 1-годишен абонамент за компютърен 

софтуерен пакет Partner Suite) 

 

• 2270-S-C  

(Ръчен анализатор тип 2270, включващ калибратор тип 4231 с измервател на нивото на звука, 

анализ на честотата, оценка на тона и софтуер за мониторинг на шума, включително 1-годишен 

абонамент за компютърен софтуерен пакет Partner Suite) 

 

Част от промоционалната кампания е и доставката на всеки един поръчан уред с 

акредитирано калибриране (от ЛИК „СПЕКТРИ-ЛАБ“). 

 

Обхвата на промоционалното предложение обхваща и основни фърмуер опции за горепосочените 

уреди, а именно: 

   

• BZ-7225 --- Разширена функционалност за регистриране и времеви запис  

• BZ-7226 --- Опция за запис на аудио сигнал 

• BZ-7227 --- Опция за време на реверберация  

• BZ-7228 --- Опция за строителна акустика, включително BZ-7227 

• BZ-7230 --- Опция за FFT анализ 

• BZ-7234 --- Опция за разширени вибрационни измервания и нискочестотни измервания. 

 

За подробности по кампанията, моля не се колебайте да се свържете с нас! 

http://www.bksv.com/

