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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В този брой ще ви покажем няколко нови 
модели камери. Започваме се една много добра 
новина: 
 

Всички новозакупени IP камери и аналогови 

видеоенкодери на SONY  

от 1 Април 2013 ще имат 3-годишна гаранция! 
 
 

 Серия G6 IP камери 
 

      Тази нова серия IP камери на SONY включва няколко 
моделa с резолюции от 1.37MP и 2.14MP, които могат да 
записват с 60 кад/сек. Това ги прави отличен избор за 
монтаж в казина и други заведения и институции, където е 
важно да се наблюдават с високо качество бързи 
движения на предмети или хора. По-долу са по-важните 
параметри на куполния модел SNC-VM630: 

 2.14 мегапикселова мрежова куполна Full HD 
камера 

 60 кад/сек с 1920x1080 

 1/2.9 Exmor CMOS сензор 

 Day&Night с механичен IR филтър 

 0.1 Lux в цветен режим, 0.07 Lux в ч/б режим 

 автоирисен варифокален обектив 3-9мм 

 Easy Focus 

 View-DR – 90dB, H.264 (60 кад/сек), JPEG (60 
кад/сек) при резолюция 1920x1080 

 XDNR шумов филтър, Visibility Enhancer, 
интелигентна детекция на движение и звук, 
детекция на лица, двупосочно предаване и 
приемане на звук 

 2 алармени входа, 2 ал. изхода 

 Onvif 

 PoE, 24VAC/12VDC, 6W 

                                                                 
 SNC-VM630 (2.14MP) 

1010 EUR 
SNC-VB600 (1.37MP) 

837 EUR 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

SNC-DH210 (3.0MP) – 299 EUR  
SNC-DH110 (1.3MP) – 212 EUR 
 

   

 
 

Куполни мегапикселови IP камери 
 
 

       Куполните 3.0 и 1.3MP камери на SONY 
SNC-DH210/110 вече са с намалени цени. В 
комбинация с безплатният 9-канален софтуер за 
запис получавате отлични решения за 
видеонаблюдение на малки и средни обекти – 
офиси, магазини и др., с висока резолюция и 
SONY качество. Eто някои от по-важните 
технически данни за SNC-DH210: 
 

 1/ 2.8” SONY Exmor CMOS сензор 

 Day&Night, 2.0 Lux 

 MPEG-4, H.264, JPEG, 15 кад/сек с 
резолюция 1920x1080 

 Dual Streaming 

 Интелигентна детекция на движение 

 ATW-Pro 

 Aналогов видеоизход (AV mini jack) за 
настройки 

 1 алармен вход 

 Обектив 3.3мм 

 PoE, 2.4W 
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SNB-6004 – 414 EUR 
SNB-6003 – 359 EUR 
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SNB-6004 
 
           Нова корпусна камера за вътрешен монтаж с 2.4MP 
резолюция, 100dB Full HD WDR (30 кад/сек). Този модел 
може да записва и с 60 кад/сек. Това го прави отлично 
решение за казина и други заведения и институции, където е 
важно да се получи ясна картина на бързо-движещи се 
предмети/хора. По-важните технически характеристики на 
камерата са: 

 1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS сензор 

 Day&Night с механичен IR филтър 

 SSLE (Samsung Super Light Enhancer) 

 0.1 Lux 

 H.264, MJPEG, 60 кад/сек с резолюция 1080p 

 Simple Focus 

 Детекция на движение/лица/аудио 

 Defog, P-Iris 

 Двупосочно аудио 

 PoE, 12VDC/24VAC, 12.5W 

 
 SNB-6003 – подобен на горния модел, с 30 кад/сек  
при 1080p и без механичен IR филтър.   
       
 

 
SND-6083 / SNО-6084R 

 
           Нова 2.4MP куполна IP камера за вътрешен монтаж. В 
този модел е интегрирана и най-новата функция на SAMSUNG 
за подобряване на картината при ниска осветеност – SSLE- 
Samsung Super Light Enhancer. Eто някои от другите по-важни 
технически данни: 1/ 2.8” 2.38MP CMOS сензор, Day&Night, 0.1 
Lux в цветен, 0.1 Lux в ч/б режим, Full HD WDR 100dB, 
варифокален моторизиран обектив 3-8мм, Simple Focus, 
SSNRIII, SSDR, H.264, MJPEG, 60 кад/сек с резолюция 1080p, 
интелигентен видео анализ. 
 
           SNO-6084R е едно от най-добрите решения 
на пазара на камерите от висок клас за външен монтаж. 
Отличава се с 2.4MP резолюция и IR осветление до 30м. 
Камерата идва с дълъг лист от важни функции за 
подобряване на картината за надеждно видеонаблюдение при 
всякакви условия на видимост. Някои от по-важните параметри 
са: 1/3” 3.1MP PS CMOS сензор, Day&Night с механичен IR 
филтър, моторизиран варифокален автоирисен обектив 3-
8.5мм, Simple Focus, 0.7 Lux в цветен режим, 0.011 Lux (sens-
up), Full HD WDR (96dB), детекция на лица, ROI, H.264, MJPEG 
компресия, 20 кад/сек с резолюция 2048x1536, интелигентен 
видео анализ. 

      
 
 

 

 
 

Нови продукти SAMSUNG 

 

                        

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SND-6083 (dome) – 372 EUR 

  SNO-6084R (IR bullet) – 650 EUR 

 

  



  
Нов вид маркетинг 

 

22-годишния американец Джейк Стауч е бил студент в 
Университета Дюк и е правел експерименти в клас за научни 
изследвания на мозъка. В един от тези експерименти са показвали 
снимки на Godiva шоколад на студенти, които са имали специални 
скенери на главите си, чрез които са записвани сигнали от мозъка. 
До снимките на шоколадите са били показвани различни цени и 
студентите са били питани дали искат да купят шоколада на 
показаната в дадения момент цена. Оказало се, че когато 
студентите са желаели да купят на точно определена цена, 
специални мозъчни импулси са били записани от точно определени 
области на мозъка. След подробен анализ на маркетинг пазара и 
малко допълнителна работа по усъвършенстване на метода, Джейк 
Стауч решава да създаде собствена компания – NeuroSpire -  за 
маркетингови услуги, насочени към на маркетинговите отдели на 
световно-известни компании, които искат да разберат кои продукти 
биха купували хората и на какви цени, преди да ги пуснат на пазара. 
Този метод за маркетингово проучване вече се използва от Google, 
Disney и други компании.  
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SCB-2002 
 

Най-новата аналогова камера от SAMSUNG е 
едно безкомпромисно решение за вътрешен монтаж 
при всякакви условия на осветеност, благодарение 
на високата си резолюция - 650 TVLine и вграден 
механичен IR филтър. Другите по-важни технически 
параметри на камерата са: 

 1/3“ Super HAD CCD сензор 

 650TVL в цветен, 700TVL в ч/б режим 

 0.1 Lux в цветен, 0.01 Lux в ч/б режим 

 Детекция на движение, SSNRIII, SSDR, 
HLC, DIS, ATW, BLC, AES, 16x цифрово 
увеличение, хоризонтално и вертикално 
преобръщане на изображението, 
маскиране на 12 зони, картина в картината 
(PIP), RS-485 

 1 алармен изход 

 12VDC/24VAC, 4.2W 
 
 

 
 

Вицове... 
 

- Тате, когато порасна, ще мога 
ли да правя каквото си искам?  
- Не, синко. Тогава вече ще си 

женен... 
 

*** 
 

Понякога като гледам някой 
човек и си задавам въпроса, той 
идиот ли е роден или е ходил на 

допълнителни курсове? 
 

*** 
 

- Кажи ми, Иване, защо Катя те 
прасна в окото на първата ви 

среща?  
- Разхождахме се с нея в 

зоопарка и аз видях две маймуни 
да се целуват на едно дърво, и 

казах "Сара, дали да не 
последваме техния пример?". И 

тя ме светна в окото!  
- Но защо?  

- Ами защото докато казвах 
всичко това, положението на 
дървото рязко се промени... 

 

 

 

АПРИЛ, 2013 

 

♦ SAMSUNG - НОВА АНАЛОГОВА КАМЕРА 
♦ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ♦ ХУМОР 

 
 
 

 

 
 

 
 

SCB-2002 – 155 EUR 

 
 
 
 
 
 


