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ANDY 
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Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с нова 
технология на SONY, която тепърва предстои да бъде 
внедренa в производството на нови камери. Ще ви 
представим и някои от по-интересните нови продукти от 
актуалната ни ценова листа. 
  

 
SONY IPELA Engine 

 

Това е нова система от хардуер и софтуер на SONY, 
която осигурява 130dB динамичен обхват за IP 
камери при резолюция Full HD (1080p) с 30 кад/сек. 
Функционалността е по-съвършен вариант на VIEW-
DR, като осигурява отлична видимост в тъмните и 
светлите участъци от картината при големи разлики 
в осветеността. SONY камерите с VIEW-DR и до днес 
държат рекорда за най-висок динамичен обхват при 
Full HD резолюция – 84dB. Допълнително, камерите с 
IPELA Engine ще могат да записват с 60 кад/сек, 
което ще осигури много по-висока рязкост на образа 
(особено при бързи движения на обекта) и ще 
увеличи процента на идентификация на нарушители. 
Технологията включва нова генерация LSI чипове и 
ще бъде внедрена в някои от новите IP камери на 
SONY. Инженерите на SONY твърдят, че 
технологията осигурява много по-добра видимост от 
тази на човешкото око. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

DH-0404HF-U (4-канален хибриден DVR)       
459 евро 

 

 
 
 
 

DAHUA хибриден DVR  
 

Новият модел DH-0404HF-U е специален с 
това, че може да записва 4 аналогови + 16 
IP камери (DAHUA, SONY, SAMSUNG и 
DYNACOLOR). Другите по-важни 
характеристики на DVR-a са: 

 H.264 компресия; 

 запис на аналогови камери със          
100 кад/сек с резолюция D1; 

 запис на IP камери с 400 кад/сек с D1 
резолюция, 200 кад/сек със 720p, 100 
кад/сек с Full HD (1080p);  

 4 аудио входа; 

 4 алармени входа, 3 алармени 
изхода; 

 HDMI изход, VGA изход, 2 USB, CMS; 

 8 IDE- SATA (дo 8x2TB), eSATA. 
 

От същата серия се предлагат и следните 
два модела: 

 8-канален – DH-0804HF-U (записва 8 
аналогови + 16 IP камери) - 566 евро; 

 16-канален – DH1604HF-U (16 
аналогови +16 IP камери) - 627евро. 
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H3 камера на AVIGILON 
(моделите ще бъдат налични 

към Юни/Юли 2012) 
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Нови AVIGILON HD IP камери - серия H3 

 
Новите модели от серията H3 се отличават с множество 
иновативни функции и затвърждават позицията на 
AVIGILON като производител на едни от най-качествените 
мегапикселови камери. Новите модели ще бъдат 
предлагани с 1, 2, 3, 4 и 5 мегапикселови CMOS сензори и 
ще са съвместими със стандарта ONVIF, което означава, 
че ще могат да работят с различни софтуери за запис на 
IP камери. Ето и някои от другите по-важни функции: 

 H.264 компресия с подобрена функционалност, 
осигуряваща по-малко шум в картината и  
надеждна работа при ограничен интернет трафик; 

 Day&Night; 

 HDSM – функция за намаляване на трафика и 
осигуряване на стабилна работа при по-ниски 
скорости в мрежата; 

 Някои от новите модели ще поддържат WDR  
CMOS сензор; 

 P-iris обекив – нова технология за контролиране на 
ириса (блендата) с цел подобряване на контраста, 
рязкостта, резолюцията и не на последно място 
Depth Of Field – дълбочината на тази част от 
полето във видимата картина, в което образите са 
във фокус; 

 PoE, multi-streaming, BLC, Audio In/Out, Analog Out. 
_________________________________________________ 
 

Нова 2MP високоскоростна куполна IP камера 
AVIGILON 

 

Този нов модел e 2MP IP PTZ камера с 20x оптично 
увеличение. Подходяща е за инсталaция на места, 
където е необходимо видеонаблюдение на големи 
площи с висока резолюция (Full HD) и  управление в 
реално време от оператор. Някои от по-важните 
технически параметри са: 

 12x цифрово увеличение; 

 Широк работен температурен обхват - от -45°C до 
+50°C; 

 360° Pan, висока скорост на въртене - 450°/сек; 

 30 кад/сек с резолюция 1080p; 

 0.4 Lux в цветен, 0.04 Lux в черно-бял режим; 

 Идентификация на автомобилни номера от 275м 
дистанция; 

 PoE+, Audio In/Out, Alarm In/Out, ONVIF. 
 

Нови продукти 

 
 

                                            

 
          

   2MP H.264 PTZ камера 

 



  
Фокусиране след заснемане на снимки 

 

 Lytro е компания от САЩ, която е създала интересна нова 
фотографска технология за заснемане и обработка на снимки, 
позволяваща по-късно фокусиране на различни обекти на снимката. 
Всеки един обект може да бъде поставен в перфектен фокус по 
желание на потребителя в произволен момент след 
заснемането,като това става само с едно кликване върху него. 
Всички фотоапарати днес записват само интензивността и 
цветовете на постъпващата светлина, докато сензорът в 
специалния фотоапарат на Lytro допълнително записва ъгъла и 
посоката на светлината. Резултатната снимка е динамична и 
фокусирането на различните обекти не изисква инсталирането на 
какъвто и да било софтуер. Уверете се сами като кликнете върху 
различни части на снимките тук: 

http://www.lytro.com/living-pictures/162 
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Нов DVR от DAHUA 
 

 Новият модел DH0404HF-AN записва 
със 100 кад/сек при резолюция D1. Другите 
по-важни параметри са: 

 H.264  компресия; 

 1 IDE-SATA (до 3TB); 

 HDMI и VGA изходи; 

 4 аудио входа; 

 Детекция на движение; 

 2 USB; 

 Меню на български език; 

 Безплатен CMS за 1000 канала; 

 IR дистанционно; 

 Наблюдение през iPhone, Android, 
Blackberry и Symbian. 

 

Вицове на месеца 
 

Съпрузи са на пазар.  

- Скъпи, утре е рожденият ден 

на майка ми - казва жената. -

Какво да й купим? Тя обича 

електрически уреди. 

- Какво ще кажеш за стол? - 

предлага съпругът. 

 
*** 

Срещат се две планети: 

- Не изглеждаш добре. Какво ти 

е? 

- Имам Хомо Сапиенс. 

- Няма страшно, и аз имах 

същото, скоро ще ти мине. 

 

*** 

- Прибираш се всеки ден пиян! 

Ами аз? А децата? 

- Жено, бъди разумна, не може 

да пием всички! 
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 ♦НОВИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 

 

 

 

 

 
 

DH0404HF-AN – 129 евро 
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