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IPC-HFW1300S  

98 EURO 

 3 Мегапикселова IP Day&Night камера 

 Инфрачервено осветление до 30 метра 

 1/3” progressive scan CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 15 кад/сек при 2048х1536; 25 кад/сек при 1920х1080 

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

  2D-DNR, AWB, AGC, BLC, D-WDR 

 H.264 компресия 

 За външен монтаж, IP66, PoE, 12VDC, 4W 

IPC-HDW1300S  

98 EURO 

 3 Мегапикселова IP Day&Night камера 

 Инфрачервено осветление до 30 метра 

 1/3” progressive scan CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 15 кад/сек при 2048х1536; 25 кад/сек при 1920х1080 

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

  2D-DNR, AWB, AGC, BLC, D-WDR 

 H.264 компресия 

 За външен монтаж, IP66, PoE, 12VDC, 5W 

След реализирането на S2 серията 

TriBrid цифрови записващи устройства, Dahua  

представи и нова бюджетна серия камери. 

Камерите се предлагат в два различни 

корпуса: IR-bullet и куполни камери. IP 

камерите са 3MP, а HD-CVI камерите са 

съответно 1MP и 2MP. Всички камери са 

снабдени с механичен филтър, шумов филтър 

и  интелигентно инфрачервено оветление. 

Бюджетна серия IP камери 
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Бюджетна серия HD-CVI камери 

HAC-HFW1200R  

59 EURO 

 2 Мегапикселова HD-CVI водоустойчива Day&Night камера 

 Интелигентно инфрачервено осветление до 20 метра 

 1/2.7” CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 1930х1088 ефективни пиксела 

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

  2D-DNR, AWB, AGC, AES, BLC 

 За външен монтаж, IP67, 12VDC, 3.5W 

HAC-HDW1200M  

59 EURO 

 2 Мегапикселова HD-CVI водоустойчива Day&Night камера 

 Интелигентно инфрачервено осветление до 20 метра 

 1/2.7” CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 1930х1088 ефективни пиксела 

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

  2D-DNR, AWB, AGC, AES, BLC 

 За външен монтаж, IP67, 12VDC, 3.5W 

HAC-HFW1000R  

29 EURO 

 1 Мегапикселова HD-CVI водоустойчива Day&Night камера 

 Интелигентно инфрачервено осветление до 15 метра 

 CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 1280х720 ефективни пиксела 

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

  2D-DNR, AES 

 За външен монтаж, IP67, 12VDC, 2.5W 

HAC-HDW1000R  

29 EURO 

 1 Мегапикселова HD-CVI водоустойчива Day&Night камера 

 Интелигентно инфрачервено осветление до 15 метра 

 CMOS сензор 

 Обектив 3,6мм, c механичен IR филтър 

 1280х720 ефективни пиксела 

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

  2D-DNR, AES 

 За вътрешен монтаж, 12VDC, 2.5W 
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Летящи коли може да излязат 

на пазара още през 2017 

ХУМОР 

Светът мечтае за летящи коли от много отдавна. Но въпреки 
няколкото грабващи окото опита тази технология все още не е 
осъществена. Най-накрая се появи компания, която е декларирала 
плановете си да изкара на пазара летяща кола в следващите две 
години. Двуместният крилат прототип е показан от създателите си – 
словашката компания AeroMobil, за първи път през октомври 
миналата година. "Засега се разрастваме доста бързо, 
организираме екипа, а планът е да можем през 2017 да обявим 
първата летяща кола", казва изпълнителен директор на компанията 
Юрай Вацулик пред американската телевизия CNBC. 
Та колко ще струва първият разпространяван на пазара летящ 
автомобил? От компанията не са обявили точни цифри все още, но 
казват, че цената ще бъде някъде между тази на автомобил "Тесла" 
и на малък самолет. Грубо казано, това означава някъде около 200 
000 долара. Малка сума за закупуване на бъдещето. 
Прототипът е наречен AeroMobil 3.0. Малко по-малък е от 
лимузина и променя режимите си, като се трансформира – 
отстрани излизат крила, когато искате да летите и се прибират, 
когато ще се движите по земя. От октомври насам е преминал 
редица тестове, а максималната скорост, която постига във въздуха, 
е 200 км/ч. На земята може да се движи с около 130 км/ч. Вацулик 
съобщава, че крайният вариант на автомобила ще може да 
изминава разстояние от около 700 километра. Единственият недо-
статък (освен цената) е, че ще ви трябва някакъв вид разрешително 
за пилот, за да може да ползвате автомобила във въздуха.  
И ако миналите опити за създаване на летящ автомобил са се 
проваляли, то AeroMobil може би ще се справи и 2017 ще е 
годината, в която ще получим някои от нещата, обещани от 
научната фантастика. 

Две приятелки си говорят: 

- Ти си хубава, русичка, мъжът ти също, защо 

детето ти прилича на негър? 
- То пък добре, че не лае, като знам к‘ъв купон 
беше тогава! 
 

*** 

Евреин, пристигнал до вкъщи с такси, излиза 

мълчаливо от колата и започва да бърка по 

джобовете си, а под нос си мърмори:  

- Мамка му, май съм си изтървал портфейла 

вътре...  

Чувайки това, таксиметърджията изчезва с 

мръсна газ. Евреинът гледа след таксито 

ехидно и казва: 

- А, Рабинович не лъже, това наистина работи... 

Кой какво си мисли докато се връща от рожден 
ден: 
Англичанинът: „Успях ли да запазя 
достойнството си?“ 
Французинът: „Дъщерята май беше по-хубава.“ 
Руснакът: „Много ме биха, ама и аз удрях.“ 

Българинът: „Жалко, тортата остана – можех да 

взема и нея.“ 

 

*** 

Мъж се връща от командировка, влиза в 
спалнята и що да види- жена му под одеялото с 
друг мъж. Онзи става, облича се и се изнизва 
през вратата, без да каже нищо. Мъжът пита 
потресен:  
-Абе жена какъв беше тоя? 

-Откъде да го знам - вдига тя рамене. - Нали 

виждаш - нито на тебе здравей, нито на мен 

довиждане… 


