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Здравейте, приятели!   

В това издание ще ви представим синтезирана 

информация за новите продукти от нашата 

актуална ценова листа.  

 

I. Високоскоростни куполни камери 

В тази група има два нови модела на DYNACOLOR, 

за които е важно е да се отбележи, че са с 

резолюция 650TVL. Моделът DH-801S6 е с 36x 

оптично увеличение на цена 663 евро, а DH-510D2 

е с 12x оптично увеличение на цена 413 евро.  

 

II. Day&Night CCD камери 

Новостите в тази секция са две камери – от SONY и 

POWERTECH. Моделът SSC-G118 е най-евтината 

камера на SONY с 650TVL - 112 евро. Новият 

модел на POWERTECH – BX-622 OSD е с 600TVL 

на цена 58 евро. 

 

III. Водоустойчиви Day&Night камери с 

инфрачервено осветление 

Вече предлагаме камера с 700TVL във 

водоустойчив корпус и IR осветление до 25м – 

моделът SCR-357HP1 на MESSOA на цена 95 евро. 

Другoто ново попълнение е моделът на 

POWERTECH IR1 6225 с 600TVL на цена 62 евро. 

 

IV. Куполни камери 

В тази група предлагаме три нови камери. Моделът 

SCD-2010F на SAMSUNG е с 600TVL, със стилен и 

дискретен дизайн на цена 93 евро. Другите два 

модела са на POWERTECH – D02 622 с 600TVL на 

цена 45 евро и IB 6225 с новия популярен дизайн 

тип „око“, с 600TVL и IR осветление до 15м на цена 

58 евро. 

V.  Вандалоустойчиви куполни камери 

 

В тази група имаме ново предложение от 

SAMSUNG - модел SCV-2010F с 600TVL, 

със стилен и дискретен дизайн на цена 172 

евро. 

 

         

SAMSUNG SCD-2010F 

600TVL, 999333   еееввврррооо 

SSC-G118, 650TVL, 111111222   еееввврррооо  
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GPRS камери 
 

Вече предлагаме и GPRS камери собствено 
производство. Моделите са два – CPRS01 на цена 
237 евро и EYE-02 на цена 368 евро. В предишното 
издание на Newsletter разгледахме подробностите за 
тези камери.  
 
 

IP камери 
 

Обърнете внимание на новият модел Full HD IP 
камера на YOKO YK-IP3800 с 2MP резолюция и 
механичен IR филтър на отличната цена от 244 евро.  

 

 

DVR 
 

Новостите тук са новите 4- и 8-канални DVR-и от 
серията “II” на DYNACOLOR – L84 II на цена 184 евро 
и L88 II на цена 245 евро. Те се отличават от 
предишни модели с новата функция Dual Streaming и 
наличието на специален изход за 1080p (Full HD) 
цифров дисплей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynacolor L 84 II 

Нови продукти от АНДИ 

YOKO 2MP IP КАМЕРА 
МОДЕЛ YK-IP3800 
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 

Dye Solar Cells са соларни панели, изработени по 
ново, 3-то поколение фотоволтаична технология. 
Използва се нанокристален филм, който 
конвертира слънчевата светлина в електрическа 
енергия. Интересно е да се отбележи, че 
панелите се изработват от евтини материали. 
Един от главните елементи – пигмент, който 
обвива наночастиците -  може да се набави от 
дребни безкостилкови плодове – малини, ягоди, и 
т.н. Другото интересно е, че нанофилмът е почти 
прозрачен, т.е. тази технология може да се 
използва при изработката на прозорци. По този 
начин фасадите на хиляди сгради могат да се 
превърнат в генератори на електроенергия.  
 Ученият, изобретил тази технология е 
Майкъл Гратзел, който е роден в Германия, но 
работи в Швейцария. За заслугите си той 
неотдавна бе награден с престижната $1000000 
награда за 2010 г. „Millennium Technology Prize“, 
която се дава през една година на изобретателя с 
най-голям принос в света технологиите. 
 
 
 

ИКОНОМИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА PTZ КАМЕРА И 

УПРАВЛЯВАЩА КЛАВИАТУРА 

Едно от най-добрите нискобюджетни решения за PTZ 

камера и управляваща клавиатура е комбинацията от 

AVISION камера AVS-580HL с 10x оптично увеличение и 

клавиатурата AVS-KBD3D. 

 

       222444222   еееввврррооо                                       111000444   еееввврррооо  

Виц на месеца: 
 

Пострадал от финансовите пирамиди 

пита приятеля си: 

- Аз загубих 1000 лева и по цяла нощ не 

мога да спя! Ти как спиш, след като 

загуби 10000 лева?! 

- А-а, спя си като бебе. 

- Как така бе? 

- Ами два часа спя, събуждам се, плача, 

пак спя два часа, пак се събуждам, пак 

плача... 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
♦ ХУМОР 

Dye Solar Cells 


