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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с някои от 
новите IP камери от DAHUA, които може да видите и в 
актуалната ни ценова листа. Моля обърнете внимание, 
че предлагаме богата гама от IP модели на много 
атрактивни цени. 
  

 
DAHUA IPC-HFW2100P  

 
Тази нова 1.3 MP Day&Night IP камера е отлично 
решение за външен монтаж. По-важните параметри 
на камерата са: 

 

 1/3“ CMOS сензор; 

 инфрачервено осветление до 20м; 

 1280х720 с 25 кад/сек, 1280х960 с 15 кад/сек;  

 обектив 3.6мм; 

 механичен IR филтър; 

 0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял 
режим (IR on); 

 H.264, MJPEG;  

 dual streams; 

 наблюдение през мобилен телефон;  

 ePTZ;  

  безплатен софтуер за запис на 1000 камери; 

 IP66; 

 PoE, 12VDC, 4W. 
 

 
IPC-HFW2100P - 141 евро 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

IPC-HD2100P – 127 евро 
 

 
 

DAHUA IPC-HD2100P  
 

Тази нова Day&Night IP камера е с 1.3 MP 
резолюция и дискретен куполен дизайн.  
По-важните параметри на камерата са: 

 

 1/3“ CMOS сензор; 

 1280х720 с 25 кад/сек, 1280х960 с 15 
кад/сек;  

 обектив 3.6мм; 

 0.1 Lux в цветен режим, 0.05 Lux в 
черно-бял режим; 

 H.264, MJPEG;  

 dual streams; 

 наблюдение през мобилен телефон; 

 ePTZ;  

  безплатен софтуер за запис на 1000 
камери; 

 PoE, 12VDC, 1.2W. 
 

Моделът IPC-HDB3200CP (148 евро) е със 
същия тип корпус, но е вандалоустойчива, с 
2MP резолюция и IP66 рейтинг за външен 
монтаж.  
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IPC-HF3200P (2MP) - 219 евро 
IPC-HF3300P (3MP) - 247 евро 

IPC-HF3500P (5MP) - 268 евро 
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DAHUA IPC-HF3200P 

 
 

Тази нова корпусна Day&Night IP камера се отличава с 
2MP резолюция и 1/3” SONY progressive scan Exmor 
CMOS сензор. Другите по-важни параметри на този  
модел са: 
 

 механичен IR филтър; 

 1920х1080 с 25 кад/сек;  

 0.1 Lux в цветен режим, 0.05 Lux в черно-бял 
режим; 

 H.264, MJPEG, dual streams; 

 наблюдение през мобилен телефон; 

 ePTZ; 

 RS-485;  

 вход за микрофон; 

 2 алармени входа/1 алармен изход; 

 безплатен софтуер за запис на 1000 камери; 

 PoE, 12VDC/24VAC, 6W. 
 

В същият тип корпус се предлагат и моделите IPC-
HF3300P (3MP) и IPC-HF3500P (5MP).  

 
 

 

DAHUA IPC-K6-I 
 

Този модел Day&Night IP камера е едно отлично 
бюджетно решение за наблюдение на офиси, частни 
домове и др. Камерата е с VGA резолюция и има 
вградено инфрачервено осветление до 7м. Някои от 
другите по-важни технически параметри на камерата 
са: 
 

 1/4“ CMOS сензор; 

 0.5 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим 
(IR on); 

 H.264, MJPEG компресия, 25 кад/сек с  
резолюция 640x480 (VGA); 

 обектив 4.3мм; 

 dual streams; 

 ePTZ; 

 вход за микрофон; 

 наблюдение през мобилен телефон; 

 безплатен софтуер за запис на 1000 камери; 

 5VDC, 3W. 

Нови продукти 

 
 
 
 

                                            
 
 

 

 
          

IPC-K6-I – 99 евро 

 



  
Въздушна възглавница за пешеходци 

 

Volvo ще пусне на пазара модифицирана версия на модела V40, 
която е снабдена с въздушна възглавница за пешеходци. Моделът 
бе демонстриран по време на изложението Geneva Motor Show 
2012. Системата има няколко сензора, разположени в предната 
броня. Веднага след като сензорите регистрират удар, в рамките 
на секунди в долната част на предното стъкло се отваря въздушна 
възглавница. Според представители на Volvo, системата 
защитава преди всичко главата на пешеходеца. Автомобилът 
също така има и система за ранно откриване на пешеходци. След 
като човек се появи пред машината, системата произвежда 
предупредителен сигнал към водача, а след това предприема 
спиране, ако няма действия от водача. Новият модел V40 с 
въздушна възглавница за пешеходци ще се появи на пазара през 
септември 2012. Тук може да видите демонстрация на 
технологията: http://youtu.be/tyvWhJhLL6g7 
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3MP IP камера DAHUA 
 

 Новата IP камера модел IPC-HFW3300P 
е с инфрачервено осветление до 25 метра, 
Day&Night, 2048x1536 с 15 кад/сек, Full HD 
1080p с 25 кад/сек, 1/2.8” SONY progressive 
scan Exmor CMOS сензор, варифокален 
обектив 8-16мм, механичен IR филтър, 0.2 
Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), 
H.264, MJPEG, dual streams, IP/TCP, HTTP, FTP, 
DHCP, 3GPP наблюдение през мобилен 
телефон, ePTZ, RS-485, 2 алармени входа, 1 
алармен изход, безплатен софтуер за запис 
на 1000 камери, слот SD карта до 32GB, PAL 
аналогов изход, за външен монтаж, IP66, PoE, 
24VAC/12VDC, 15W.  

 

Вицове на месеца 
 

 

Съпруга разстроено пита: 

- Защо винаги излизаш на 

балкона, когато пея? Не 

обичаш ли да ме слушаш? 

- Не е това - отвръща мъжът. - 

Просто искам съседите да 

видят, че не те бия. 
 

*** 

 

Алфред Нобел се счита за 

първия изобретил динамита 

само по простата причина, че 

предишните не са успели да ги 

индентифицират. 
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 ♦НОВИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 

 

 

 

 
 

IPC-HFW3300P – 381 евро 
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