
 

 

КАКВО Е CAPTURE? 

Съхранявай и споделяй любимите си моменти сигурно и лесно с 

Capture 

В приложението Capture съхраняваш твоите моменти, уловени в снимки. 

Приложението ти дава пространство за съхранение, в което да поддържаш 

колекция от снимки и така освобождаваш памет на своя смартфон или таблет. 

Услугата Capture e достъпна за всеки, независимо дали е клиент на Теленор 

или не и се предоставя с 2 GB още в началото. 

 

 

Качвай своите снимки и 

клипове бързо и лесно 

Сваляш приложението Capture на 

своя смартфон или таблет, 

регистрираш се и веднага можеш да 

качиш снимките и клиповете, 

налични в устройството ти. 

 

 

 

 

 

Съхранявай и споделяй 

сигурно 

За надеждното съхранение на 

твоите снимки и клипове, всяко 

съдържание, което качваш в 

Capture, е криптирано. Ти решаваш 

дали твоите албуми да бъдат 

споделени или да останат лични, 

както и какви действия да могат да 

извършват другите потребители 

спрямо тях. 

 

 



 

 

 

Твоите снимки и клипове с теб 

лесно, удобно и в движение 

Ако искаш да си припомниш някои 

хубави епизоди, с Capture можеш да 

го направиш на момента. Качваш и 

достъпваш своите снимки и клипове 

с един профил откъдето ти е най-

удобно – през твоя смартфон, 

лаптоп, таблет или компютър. 

 

Улови и сподели моменти от 

целия свят 

Разглеждаш всички качени в Capture 

снимки и клипове лесно, удобно и в 

движение, на твоите устройства 

през 4G, 3G или WiFi интернет 

връзка. Можеш да достъпваш 

Capture както в България, така и 

докато пътуваш в чужбина, затова 

колекцията ти от снимки може да 

стане наистина пълна. 

 

Запази качеството на твоите 

снимки 

Снимките и клиповете, които качваш 

в Capture, запазват своето качество 

и остават в оригиналния си размер, 

без да се компресират. 

 

Споделяй неограничено 

Използвай Capture, за да споделяш 

неограничен брой файлове 

едновременно. 

 



 

 

 

Capture – запазвай снимки и видео 

 

Capture – спомените ти са на сигурно място 

https://youtu.be/EtwCaHHclZ4
https://youtu.be/uUTsZRvQznA
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Capture – споделяй с приятели 

 


