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Здравейте, приятели! Имаме удоволствието да 
ви запознаем с най-новата аналогова система 
за видеонаблюдение от SAMSUNG – модел 
SDE-3170P. Тя е от типа „всичко в едно” и се 
продава в един кашон, в който има всичко 
необходимо за инсталация и пуск на системата - 
4 CCTV камери с висока резолюция – 600 TVL - 
тип Ден и Нощ с инфрачервено осветление, 4-
канален DVR с вграден 500 GB твърд диск и 17” 
LCD монитор.  

Системата е създадена с цел максимално да се 
улесни потребителя в процеса на монтаж и 
експлоатация и същевременно да осигури набор 
от интелигентни и гъвкави функции, които се 
срещат в най-модерните системи за 
видеонаблюдение: 

1. Възможност за гъвкаво програмиране на 
записи с различна резолюция за 
различни периоди от денонощието. 

2. Наблюдение, промени на настройките на 
DVR-а и запис на видео през Интернет. 

3. Възможност за наблюдение през 
мобилен телефон – iPhone, SmartPhone и 
Blackberry. 

За подробни технически характеристики на 
системата моля кликнете на този линк: 
 
http://www.andi-bg.com/upl_doc/Samsung SDE-3170P 
Datasheet.pdf 

 

 

Елегантно пакетираната система съдържа 18м 
кабели и метални стойки за 4-те камери, както и 
всички други необходими сигнални и 
захранващи кабели. 
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Новата външна цветна видеокамера на 
SAMSUNG SVC-0270P се отличава с изчистен 
и елегантен дизайн и има следните 
характеристики: 

Ø Цветна камера с 270к пиксела; 
Ø Захранване 12V, 150mA; 
Ø Пластмасов корпус;  
Ø Размери  92x136x12mm (WxHxD). 

 

SVD-7012 е един от най-новите цветни видео- 
монитори за домофонни системи на SAMSUNG. 
Той се отличава с елегантен дизайн и има 
следните спецификации: 

Ø 7” LCD екран; 
Ø „Hands-free” разговорно устройство; 
Ø Отваряне на врата; 
Ø Възможност за свързване на 2 входни 

камери; 
Ø Възможност за интерком между 

видеомонитора и допълнително аудио 
устройство. 
 

 

 

НОВИ ДОМОФОННИ СИСТЕМИ ОТ SAMSUNG 

  SAMSUNG SVC-0270P  
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„СВЕТАТА ТРОИЦА” ОТ CANON 

 

Японската компания CANON се опитва от 2004г. 
да пласира на пазара устройство с 3 функции в 
едно – безжична  (Bluetooth) мишка, 
калкулатор и цифрова клавиатура. На 
снимката вляво се вижда най-новия опит на 
компанията да се наложи на пазара с такова 
устройство. Ще може да се закупи към края на 
2010г. 

 

НОВА АНАЛОГОВА PTZ КАМЕРА ОТ SAMSUNG 

С 43X ZOOM 

Моделът SCP-3430H е с най-голямото оптично 
увеличение за индустрията – 43x. Камерата е за 
външен монтаж (модел за вътрешен монтаж SCP-
2430H), 600 TVL, 0.7 Lux, интелигентен видео анализ, 
широк динамичен обхват (WDR). 

                       

Виц на месеца: 
 
Скъпа, имаме банкет от работата. Може ли 
по-късничко да ме донесат? 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ♦ ХУМОР 

    CANON X MARK I 


