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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с няколко нови 
продукта от актуалната ни ценова листа – камери от 
серията „Q“ на AVISION, както и икономична серия DVR-
и от DAHUA.  
 
 

AVISION AVS-Q6121 
Новa водоустойчива Day&Night камера на AVISION със 
700TVLine резолюция, варифокален обектив 4-9мм и 
много добра цена – 71 евро. Другите по-важни 
технически характеристики са: 

 

 1/3" SONY Exview HAD II CCD сензор 

 инфрачервено осветление до 40м 

 0.5 Lux в цветен режим, 0 Lux  (IR on) 

 HLC, 3D DNR, AES, AGC, AWB, екранно меню 

 алуминиев корпус, външна настройка на обектива 

 стойка със скрито окабеляване 

 IP65 oт -10°С до +50°С 

 12VDC, 4.8W 
 

 
 

AVS-Q6121 / AVS-Q2121 
 

 
 

AVISION AVS-Q2121 
Този модел е подобен на горния, но е с 420TVLine 
резолюция и е на отличната цена от 46 евро.  

 

 

 

 

 

 

AVISION AVS-Q6102 
 Нова водоустойчива Day&Night куполна 
(Eye-Ball) камера подходяща за външен и 
вътрешен монтаж, със 700TVLine резолюция и 
цена 48 евро. Другите по-важни технически 
параметри са: 
 

 1/3” Sony Super HAD II CCD сензор 

 0.8 Lux в цветен режим, 0 Lux  (IR on)  

 инфрачервено осветление до 15м  

 обектив 3.6мм 

 насочване по 3 оси, екранно меню 

 3D DNR AES, AWB, HLC 

 IР65 oт -10°С до +50°С 

 12VDC, 4W 
 

 
AVISION AVS-Q2022 

Този модел е подобен на горния, но е с 
420TVLine резолюция и е на атрактивната 
цена от 27 евро.  

 

 

       

     AVS-Q6102 / AVS-Q2022 
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AVISION AVS-Q6138 
 Новата камера за външен монтаж AVS-Q2022 

се отличава с модерен дизайн, 700TVLine резолюция, 
1/3“ SONY HAD II CCD сензор, водоустойчив корпус и е 
на цена 67 евро. Другите технически параметри на 
камерата са: 
 

 0.5 Lux в цветен режим, 0 Lux  (IR on)  

 инфрачервено осветление до 20м   

 обектив 3.6мм  

 3D DNR, HLC, AES, AGC и AWB  

 стойка със скрито окабеляване 

 IР65 oт -10°С до +50°С 

 12VDC, 4W 
 

AVS-Q5138 е подобна на горната, но е с 600TVL 
резолюция и е на отличната цена от 43 евро. 

 
 

 

DAHUA DH-3104E / DH-3108E 
 

 Ако търсите DVR с добри технически показатели 
и атрактивна цена, новата серия „3100Е“ на DAHUA 
покрива и двете условия. Цените на моделите са: 
DH-3104E – 88 евро (за 4 камери) 
DH-3108E – 142 евро (за 8 камери) 
 
И двата модела записват с резолюция 352x288 (CIF) 
при 25 кад./сек. и 720x576 (D1) при 6 кад./сек. за всеки 
канал. Другите по-важни функции на новата серия 
DVR-и са: 
 

 меню на български  

 H.264 компресия 

 1 аудио вход  

 1 IDE-SATA твърд диск (до 2TB)  

 VGA изход  

 6 нива за настройка на качеството на 
изображението  

 детекция на движение  

 CMS, управление на PTZ камери 

 IR дистанционно управление  

 наблюдение през мобилен телефон 

 2 USB, dual encoding streams  

 размери 375х285х45мм  

 220VAC, 25W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

Самонасочващ се куршум 

 Компанията Sandia (САЩ) е разработила  
самонасочващ се куршум. Той е с дължина 10см 
и вече е бил тестван в реални условия - успешно 
улучва мишена на разстояние 1600м, като се 
движи със скорост 730м/сек. Успехът на 
инженерите от Sandia е в това, че батерията и 
електрониката в куршума са достатъчно здрави 
и надеждни да издържат на изстрелването, 
както и да решат задачата по насочването на 
куршума при такава висока скорост. Линкът долу 
води към видеоклип с интересна и подробна 
информация за тази нова технология: 

http://mashable.com/2012/01/31/self-guided-bullet/ 

 

Международно изложение Security 2012 
 

 Фирма АНДИ традиционно ще участва на 
изложението Security 2012, което ще се проведе от 
28 Февруари до 2 март 2012 в София в сградата на 
Inter Expo Center (IEC). Ще се радваме да се 
срещнем там, като за вас сме подготвили нови 
продукти и решения, както и интересна презентация, 
която ще се проведе на 1 март (четвъртък) от 14:00 
часа в залата на изложението. Входът на 
изложението е безплатен. Очакваме Ви! 
 

     

 

  

Вицове на месеца: 
 
- Ало, радиото ли е? 

- Да, кажете. 

- Намерих един портфейл с 3000 евро, 1200 

долара и 500 лв. Вътре има и шофорска 

книжка на името на Йордан Петров. 

- И?! ... 

- Сега искам да го поздравите с една хубава 

песен. 
*** 

Син на мутра се прибира след последния 

учебен ден. Баща му го пита:  

- Как е, сине, как е?  

- Ами тате... 5 двойки.  

- Мале-е-е... е, голем бой ще падне!  

- Зная, тате. Взел съм им адресите.  

*** 

В два след полунощ полицай спира шофьор, 

превишил скоростта. 

- За къде сте се разбързали толкова? 

- Ами… бързам за лекция. 

- Хе-хе, че кой ще чете лекция по това време 

бе? 

- Как кой – жена ми! 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

Траекторията от теста на 
новият куршум 

http://mashable.com/2012/01/31/self-guided-bullet/

