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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с някои от 
новите продукти от SONY, SAMSUNG и AVIGILON, които 
може да видите и в актуалната ни ценова листа. 
  
 

 
SONY SSC-CB565R 

 
Нова Day&Night аналогова камера с 1/3 SONY 960H 
Exview CCD II сензор, който осигурява най-високата в 
момента резолюция за аналоговото 
видеонаблюдение - 700TVLine. Другите по-важни 
параметри на камерата са: 

 

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

 адаптивно инфрачервено осветление до 30м 

 варифокален автоирисен обектив 2.8-10.5мм 

 2D DNR, iBLC, ATW, ATR-Lite 

 стойка със скрито окабеляване 

 IP66 

 12VDC/24VAC, 5.5W 
 

 

 
 

SSC-CB565R – 242 евро 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

SSC-N13 – 107 евро 
 
 
 

SONY SSC-N13 
 

Ако търсите по-дискретна висококачествена 
куполна камера за вътрешен монтаж 
новата SSC-N13 е идеално решение  - с 
650 TVLine резолюция и 2D NR шумов 
филтър. Другите технически данни на 
камерата са: 
 

 1/3 Exview HAD CCD II сензор 

 0.4 Lux в цветен режим, 0.2 Lux в 
черно-бял режим 

 обектив 3мм  

 iBLC, ATW, ATR-Lite 

 насочване по 3 оси 

 12VDC, 0.9W 
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SAMSUNG SNB-1001 
 Нова Day&Night IP камера за вътрешен монтаж. 
Подходяща е в случаите, когато се търси камера от 
утвърден производител на атрактивна цена. Моделът 
включва множество функции за подобряване на 
качеството на картината дори и при понижена 
осветеност, както и back-up на информацията на SD 
карта в случай на отпадане на LAN връзката. Камерата 
може да се комбинира с безплатния 4-канален софтуер 
на SAMSUNG (4CH NET-I ware) като едно чудесно IP 
решение за по-малки обекти. Някои от другите по-
важни технически параметри на камерата са: 
 

 1/4“ PS CMOS сензор 

 0.7 Lux 

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

 SSNR III, SSDR, BLC, цифрово увеличение 
 детекция на движение, маскиране на зони, 
 функции „огледало“ и вертикално преобръщане 
 на изображениетo, двупосочно аудио 

 1 алармен вход, 1 алармен изход  

 PoE, 12VDC, 5W 

 
 

 

SAMSUNG SND-3082 
 Нова Day&Night куполна IP камера за вътрешен 
монтаж. Подходяща е за случаите, в които е важно 
камерата да е с високо качество на изображението при 
всеки тип осветеност. И този модел има възможност за 
back-up на SD карта и може да се комбинира с 
безплатния 4-канален софтуер на SAMSUNG (4CH 
NET-I ware). Някои от другите по-важни технически 
параметри на камерата са: 
 

 1/3“ Super HAD CCD сензор 

 0.4 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в черно-бял 
режим 

 H.264, JPEG компресия, 25 кад./сек.,  
резолюция 704x576 (D1) 

 варифокален автоирисен обектив 2.8-11мм 

 SSDR, WDR 52dB, 2D+3D NR, функции 
„огледало“ и вертикално преобръщане на 
изображението 

 PoE, 12VDC/24VAC, 6W 
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SND-3082 – 306 евро 

 



 

                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

Робот-гепард 

 Американската агенция за военни 
разработки DARPA показа прототип на най-
бързия в света ходещ робот-гепард.  
Постижението на робота е 29 км/ч върху бягаща 
пътека в лаборатория в Масачузетс. Разработчик 
на устройството е компанията Boston Dynamics, 
известна с роботите Big Dog и Alpha Dog. Целта 
на проекта е била да приложи в роботите техники 
от движението на животните. Показаният 
прототип се захранва от външна хидравлична 
помпа и се задържа в средата на пътеката с 
помощта на специално устройство. 
Роботизираният гепард е подобрил рекорда за 
бързина на робот с крака, поставен през 1989 г. 
Тогава двукрак робот, тестван в Масачузетския 
технологичен институт, който тогава отбелязва 
постижение за скорост от 21 км/ч. 

http://youtu.be/d2D71CveQwo 

Тук може да видите една от последната версии 
на „бягащия човек“: 

http://youtu.be/mclbVTIYG8E 

 

29MP IP камера от AVIGILON 
 

 Тази нова IP камера може да записва с 
резолюция с 6576x4384 (29MP) с 2 кад/сек. 
Изключително високото качество на картината е 
подходящо за казуси, където е необходимо да се 
наблюдават големи площи с резолюция, достатъчна 
за разпознаване на човешки лица, като аерогари, 
ЖП и автогари, стадиони и др. Една такава камера 
замества 94 камери с VGA резолюция! 
 

     

 

29MP-HD-PRO-C – 7999 евро 
  

Вицове на месеца: 
 

Мъж е при любовницата. След "играта", си 

пият кафе в кухнята. Тя:  

- Наточи ножовете, че моят все няма време.  

Мъжът точи и си мисли:  

"Я чакай! А у нас кой точи ножовете?!"  

 

*** 

 

Двама студенти си вървят, насреща им просяк 

почва да се моли. Единия категорично отказва 

да му даде и стотинка, а другия вади лев от 

портфейла си.  

- Защо му даваш? Виж го само! Ще ги изпие?!  

- А ние?... 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

The Cheetah 

http://www.novini.bg/news/46995-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/46995-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/46995-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0.html
http://youtu.be/d2D71CveQwo
http://youtu.be/mclbVTIYG8E
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