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°»І»¬®ї¬·±Іт Мё»§.ї®» »°»Ѕ·їґґ§ ®»Ѕ±іі»Іј»ј є±® ¬»і°±®ї®§ »їґ·І№ ·І ѕ«·ґј·І№ Ѕ±І¬®«Ѕ¬·±І
©ё»І»Є»® Ѕїѕґ» ї®» ·І¬їґґ»ј ї¬ ї ґї¬»® јї¬»ф ѕ«¬ ¬ё»§
ЅїІ їґ± ѕ» «»ј ї ї °»®іїІ»І¬ їІј ј«®їѕґ»
,
»їґ·І№ ї№ї·І¬ Ќ®»т
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ЧІІ»® ѕї№ іїј» є®±і °±ґ§»¬ё§ґ»І»ф ¬·№ё¬ґ§ ©»ґј»ј
¬±№»¬ё»®ф Ќґґ»ј
.
©·¬ё їІ ·І¬«і»Ѕ»І¬ шё»ї¬у»Ё°їІј·І№ч °»Ѕ·їґ №®ї·Іт
ЯјЄїІ¬ї№»
,
К»®§ »ї§ ¬± ·І¬їґґ ј«» ¬± і±±¬ё «®єїЅ» їІј «¬і±¬ Њ»Ё·ѕ·ґ·¬§ф ґ±©
,
,
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·І¬їґґї¬·±Іт
ЧІ¬®«Ѕ¬·±І є±® ·І¬їґґї¬·±І
:
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Йїґґ °»І»¬®ї¬·±Іж їє¬»® Ѕїѕґ» ёїЄ» ѕ»»І ·І¬їґґ»јф ¬ё» ®»ії·І·І№ °їЅ» · ¬± ѕ» Ќґґ»ј Ѕ±і°ґ»¬»ґ§т
(300mm).
ЧІј»°»Іј»І¬ ±є: ©їґґ ¬ё·ЅµІ» ¬ё» ѕ¬ Ъ·®»,Н¬±° Р·ґґ±© ёї ¬± ѕ» °«¬ ·І¬± ¬ё» ±°»І·І№ ѕ§4mm
ґ»І№¬ё шнрріічт
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ЮктРСтрппф Ь·і»І·±І їІј °їЅµ·І№
Мїѕґ» ЮктРСтрппф
Ё Ё
М§°»
ЙЁШЁФ

іо
РЅт °»® іn

РїЅµ·І№

рфлрфл
ш шНіїґґч
ч
М§°»

крЁорЁнрріі

ї°°®±Ёт500
лрр °Ѕ

лр
50 °Ѕ

п шп шУ»ј·«іч
ч
М§°»

оррЁолЁнрріі

ї°°®±Ёт200
орр °Ѕ

лр
50 °Ѕ

о ш о шФї®№»ч
ч
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).
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