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Уникалната 5 мегапикселова камера на Sony, SNC-HM662, вече е и на 

българския пазар. Нейният fish-eye (рибешко око) обектив дава видимост от 

360
о
, а вандалоустойчивият корпус е с фактор IK10. Други характеристики на 

камерата са: 

 1/2.5 Sony progressive scan CMOS сензор  

 Day/Night, 0.7 Lux в цветен режим, 0,3 Lux в B/W режим, обектив тип 

рибешко око 1мм 

 Образ в 180
о
 или 360

о
 – 11 по 2 режима на работа 

 Triple streaming 

 DEPA Advanced интелигентни функции 

 Двупосочно предаване и приемане на звук – вграден микрофон 

 1 алармен вход и 2 алармени изхода 

 View-DR (90dB) 

 Автоматичен фокус, интелигентна детекция на движение 

 IP66, IK 10, PoE, 12VDC, 6W 

360о висококачествен образ от SONY 

SNC-HM662 

783 EURO 
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Вандалоустойчива мини FULL HD 
куполна камера 

 25 кад/сек на канал при  1080p  

 1/2.9 Exmor CMOS сензор  

 Day&Night, 0.18 Lux в цветен режим  

 Вграден микрофон  

 DEPA Advanced интелигентни функции 

 View-DR (90dB), XDNR шумов филтър, 

Visibility Enhancer 

 Интелигентна детекция на движение и звук 

 Вградено отопление, от -25 °C до +50 °C 

 IP66, PoE, 10W 

SNC-XM636 

410 EURO 
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СТРАНИЦА 2 NEWSLETTER 

Гамата от HD-CVI продукти се разширява отново. Новите попълнения са 
1-мегапикселовите високоскоростни куполни камери, които доставят HD 
видео сигнал и звук на до 500м без усилватели. 

HD-CVI Видеонаблюдение 

Характеристики на SD6C120I-HC и SD63120I-HC 

• 20х оптично увеличение 

• 16х цифрово увеличение 

• 1/3” Exmor CMOS сензор 

• Day&Night с механичен IR филтър 

• 100м инфрачервено осветление (SD6C120I-HC) 

• 0.05 Lux в цветен режим, 0 Lux в ч/б режим (IR on) 

• 1280х720 с 50кад/сек некомпресиран сигнал 

• 2D/3D DNR, BLC, HLC, D-WDR, ATW, AGC 

• Auto focus, маскиране на 24 зони 

• Pan 360о, Tilt от -15о до +90о, 255 Preset позиции 

• Автоматично въртене и преобръщане в най-

ниската точка 

• 2 алармени входа и 1 изход, 1 аудио вход 

• За външен монтаж, IP66, термостатиран кожух с 

вентилатор, отопление и стойка 

•Вандалоустойчива – IK10 (SD63120I-HC) 

DH-2104С-H 

75 EURO 

SD63120I-HC 

451 EURO 

DH-2104НЕ-H 

244 EURO 

SD6C120I-HC 

531 EURO 

Характеристики на представените в този брой дигитални 
видеорекордери са следните: 

 

 4 канала 

 Запис с качество от 960H на всички канали при 25 кад./сек. 

 Плейбек 4 канала едновременно 

 4 аудио входа, 1 аудио изход, 4 алармени входа, 3 
алармени изхода (само за DH-2104НЕ-H)* 

 Наблюдение в реално време с 1080p резолюция 

 Детекция на движение и smart search 

 Dual encoding 

 Н.264 компресия 

 1 IDE-SATA (до 4TB) твърд диск 

 HDMI и VGA изходи, 2 USB 

 Вграден Web server 

 Наблюдение през мобилно устройство (телефон, таблет) 

 Меню на български 

DVR Видеорекордери от Dahua 
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Oral-B работи по четка за зъби 
с Bluetooth 

Със сигурност четките за зъби са сред последните устрой-
ства, които очакваме да имат връзка със смартфона ни, но 
изглежда, че Oral-B се канят да предложат точно това на 
пазара. Компанията работи върху електрическа четка за 
зъби, която ще разполага с Bluetooth възможности, за да 
се свърже със смартфона ви. Специално приложение в 
него на свой ред ще ви даде указания на кои зони да 
обърнете повече внимание, за да почистите зъбите си по-
добре. 
 
 Очаква се компанията да представи новата четка следва-
щата седмица, а продажбите ѝ да започнат през юни на 
цена от 199 паунда. 

 

Робот-косачка се захранва с трева ХУМОР 
*** 

Учителката дава задача да се напише 

изречение с думата "захар".  

Малкият Иванчо пише: 

"Пия чай с лимон." 

- А къде е захарта? - пита учителката. 

- Разтворила се е... 
 

*** 

Разхожда се Петка и гледа Чапай копае на 

плаца. 

- Василий Иванович, каква е тази яма? 

- Ами виж, Петка, трябвало за един документ 

да си направя снимка до пояса. 

- А защо толкова дълбока? 

- Реших да се снимам на коня. 
 

*** 

Археолози намират неотворена гробница в 

Египет. На входа пише - "Тук почива най-

известният играч на 'тука има, тука нема' в 

империята".  

Отварят гробницата, а вътре три саркофага 

и надпис - "Ха, познайте в кой саркофаг е!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Eдна блондинка срещнала друга блондинка 

и е попитала: 

- Tи девствена ли си? 

A отговорила: 

- Все още не съм. 

*** 

- Ей, човече, спомням си навремето майка 

ми ме изпращаше до магазина с едно 

левче. Аз взимах хляб, сирене, мляко, боза, 

някое списание, 2-3 шоколада и се 

прибирах със сума ти ресто. А пък сега 

няма вече такова нещо! С тези камери по 

магазините... 

*** 

Обява: 

"Вие обичате сутрин да ви донесат кафе в 

леглото, но сте сами? Бригада опитни 

хамали ще ви достави вас и вашето легло 

до всяко кафене в града." 

Компанията EcoMow, основана от 

инженери и студенти на униве-

рситета "Джордж Мейсън", е 

създала робот-косачка, която про-

извежда нужното й гориво от трева.  

От американската фирма инфо-

рмират, че основната задача на 

проекта е била системата за про-

изводство на гориво да бъде 

създадена така, че да бъде изпо-

лзвана при вече съществуващи ко-

сачки от различен тип. 

В робота има тример за трева, който се привежда в движение от 

електромотор. Зад него е "кутия" за събиране на тревата с 

гранулатор. Последният пресова окосената трева на топки, които 

след това се подават към системата за производство на гориво. 

Техническите подробности за самата система не се съобщават. 

За да се ориентира на терена, роботът на EcoMow използва 

картите на Google. Освен това собственикът на косaчката може да 

зададе типа на косене, дори да програмира рисунка, която 

машината да следва при оформянето на моравата. 

По данни на компанията роботът-косачка ще е полезен на първо 

място за търговските организации, тъй като позволява да се 

икономисва работна сила и гориво. Освен това фирмите могат да 

препродават пресованата трева на предприятия за преработката ѝ. 


