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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 В това издание ще ви покажем нови модели и 

технологии от DAHUA и AVIGILON.  
 

Технологията HD-SDI (HDcctv) позволява 

пренос на High Definition цифров видео сигнал 

от камери до записващи устойства по 

коаксиален кабел. Важно е да се отбележи, че 

резултатната картина е с много високо 

качество (1080p или 720p), тъй-като 

видеосигналът е некомпресиран. Тази 

технология е едно чудесно решение за 

обновяване на съществуващи аналогови 

системи с камери с висока резолюция без 

нужда от ново окабеляване на сградите. По 

долу сме показали по-важните характеристики 

на новия модел HD-SDI DVR на DAHUA 

DVR0404HD-S: 

 4-канален; 

 Резолюция 1080p (25 кад.сек.) HD-SDI 

видео и аудио; 

 H.264 & Dual stream; 

 До 8 SATA HDD, 1 eSATA, 4 USB; 

 HDMI, VGA и BNC изходи до 1080p. 
 

 

DVR0404HD-S – 899 евро 

 

 

 

 

 

Новата камера модел HDC-HF3300 на DAHUA е с    

HD-SDI технология и може да предава некомпресиран 

1080p видеосигнал по коаксиален кабел. Другите по-

важни технически характеристики на камерата са: 

 1 / 2.8“ 3MP PS Exmor CMOS сензор; 

 Максимална резолюция 1080p (1920x1080 

пиксела) с 25 кад./сек.; 

 Механичен IR филтър, автоирис;  

 24VAC/12VDC. 

HDC-HF3300 – 247 евро 
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Нов хибриден DVR от DAHUA с възможност за 
запис на различни марки IP камери 

 

 Новата серия хибридни DVR-и на DAHUA 
DVR0404/0804/1604HF-U-E могат да записват IP камери от 
множество производители членове на ONVIF, като – SONY, 
SAMSUNG, DYNACOLOR, AXIS, BOSC, Canon, Honеywell, 
Panasonic, Sanyo и др. Освен това, тези нови модели имат и 
възможноста да запсват с резолюция до 960H, благодарение 
на вградената Effio 960H технология. Другите основни 
характеристики са: 

 H.264; 

 HDMI, VGA и BNC изходи с резолюция до 1080p; 

 До 8 SATA HDD, 1 eSATA, 4 USB. 
 

 Хибридните DVR DH-0404H-T-4H, DH-0804H-T-4H,   
DH-1604H-T-4H след софтуерен ъпгрейд могат да записват 
IP камери и на фирмите Sony, Samsung, Dynacolor. 

 
 
 

 

 

 
Новости в продуктите на AVIGILON 

 
ACC Mobile - AVIGLON софтуер за iPhone, iPad 
и iPod за наблюдение на живо и записи от 
AVIGILON Control Center сървър. Позволява 
наблюдение на картина с високо качество до 
16MP по безжична IP мрежа, дори с ограничен 
трафик. Програмата може да се свали 
безплатно от AppStore, но е нужно да се закупи 
лиценз за Avigilon Control Center Gateway.  
 
Новата 29MP професионална камера модел 
29MP-HD-PRO-C е подходяща за наблюдение на 
големи площи с много висока резолюция. Една 
такава камера се равнява на 95 VGA камери по 
брой на пикселите в картината. Други по-важни 
параметри са: 0.1 Lux, 2 кад./сек. при макс. 
резолюция (6576x4384 пиксела), JPEG2000 
losless компресия и 64dB динамичен обхват. 
 

Нови продукти 

 

 
ACC Mobile 
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NIKON 

 Nikon представи новата система фотоапарати 
Nikon 1 - най-бързите, най-леките, най-малките 
фотоапарати в света. На европейския пазар се пускат 
два нови модела - Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1. 

Новото поколение фотоапарати включва невероятни 
новаторски фотографски функции, като заснемане 
"преди-след", която ви изпреварва позволявайки режим 
на снимане, с които никога няма да пропуснете нито 
миг. Движещите се обекти, като деца, се занемат с 
лекота, а снимките ви се превръщата в "живи" 
изображения. 

Президентът на Nikon Europe Таками Цучида заяви: 
"Това е най-значимото събитие за Nikon след 
представянето на цифровия фотоапарат преди 14 
години ". 

НОВA ВЕРСИЯ НА CMS СОФТУЕРА НА DAHUA 

 Налична е нова версия 4.05  на CMS софтуера  на 

фирма DAHUA.В нея са въведени нови функции: 

-часова лента за възпроизвеждане 

-синхронно възпроизвеждане на 4 камери от един или 

няколко DVR. 

 
 

. 

Вицове на месеца: 

Роналдо казал пред съотборниците си: 

- Добре, че Бог ме изпрати, за да ви 

науча как се играе истински футбол! 

Меси се обадил изотзад: 

- Как? Никого не съм пращал. 

 

*** 

 

   -Днес правим 25 години от нашата 

сватба! - напомня жената. Да заколя ли 

кокошка по този повод?                                                 

-Защо, да не би тя да е виновна? 

НОЕМВРИ, 2011 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

Nikon J1 


