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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с някои от по-
интересните нови продукти от актуалната ни ценова 
листа. 

  
Нова SONY IP PTZ камера 

 
       Новата високоскоростна IP 2MP PTZ камера на SONY – 
SNC-EP580 Outdoor е на много добра цена и е едно 
отлично решение за видеонаблюдение с високо качество 
на големи площи – градски центрове, градини, 
индустриални обекти, стадиони и др. Камерата е с 20x 
оптично и 12x цифрово увеличение. Другите по-важни 
параметри са:  
 

 SONY 1/2.8 CMOS сензор; 
 Day&Night с механичен IR филтър; 
 0.3 Lux в ч/б режим; 
 Pan 340º, Tilt от -15º до + 90º; 
 Full HD (1080p) резолюция с 25 кад/сек; 
 H.264/MPEG-4/JPEG компресия; 
 DNR, Wide-D; 
 256 Presets; 
 Двупосочно предаване и приемане на звук; 
 2 алармени входа/ 1 алармен изход; 
 Детекция на движение; 
 Слот за SD карта; 
 RSM-Lite– безплатен софтуер за запис на 9 камери; 
 HiPoe/24VAC, 25W; 
 За външен монтаж. 

 

 
SNC-EP580 Outdoor – 1984 EUR 

 
Предлага се и модел за вътрешен монтаж (SNC-EP580) за 
1599 EUR. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
SSC-YB501R – 127 EUR 

 
 
 

Нова SONY 650TVL аналогова камера 
 

     SONY - SSC-YB501R е отлично решение за 
вътрешен монтаж, където е необходима 
качествена аналогова камера за помещения с 
променливо или липсващо осветление. 
Камерата е една от малкото на пазара от този 
тип -  за вътрешен монтаж - с вградено 
инфрачервено осветление (до 10м). Другите по-
важни технически данни са: 
 

 1/3“ 960H SONY Exview HAD CCD II 
сензор; 

 570000 пиксела; 
 Effio-E DSP; 
 Day&Night с механичен IR филтър,  
 Oбектив 3мм; 
 2D DNR шумов филтър;  
 AGC, ATW, ATR Lite;  
 12VDC, 3.2W.  
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SCP-2370RH – 1469 EUR 
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Нова SAMSUNG аналогова PTZ камера 

 
 Новата PTZ камера на SAMSUNG – SCP-2370RH е с 
вградено инфрачервено осветление, което ѝ позволява 
да вижда ясно обекти през нощта от дистанция над 100м. 
Някои от по-важните технически характеристики на камерата 
са: 

 1/4” Super HAD CCD II сензор; 
 Day&Night с механичен IR филтър; 
 37х оптично, 16x цифрово увеличение; 
 600 TVLine; 
 0.2 Lux в цветен режим, 0.02 Lux в черно-бял режим; 
 Pan 360º, Tilt от -5º до 185º; 
 SSNRIII обновена технология за намаляване на 

шума 3D+2D; 
 SSDR – функция за подобряване на видимостта в 

тъмните участъци от картината; 
 HLC, BLC, 8 алармени входа, 3 алармени изхода; 
 255 Presets; 
 За външен монтаж, IP66; 
 24VAC, 90W. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Нова икономична аналогова камера SAMSUNG  
с 600TVL 

 
         Новата камера за вътрешен монтаж на SAMSUNG –  
SCB-1001PD е на отлична цена и е заредена с множество 
функции за подобряване на картината при всякакви светлинни 
условия. По-важните технически параметри на камерата са: 
 

 1/3” Super HAD CCD сензор; 
 0.05 Lux в цветен режим, 0.0001 Lux (color sens-up); 
 SSNRIII обновена технология за намаляване на шума 

3D+2D; 
 SSDR супер динамичен обхват 52db;  
 HLC, BLC;  
 16x цифрово увеличение; 
 Цифрова стабилизация на изображението;  
 Детекция на движение;  
 Функции „огледало“ и вертикално преобръщане на 

изображението;  
 Управление на автоирисен обектив;  
 Екранно меню;  
 12VDC, 4W.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Нови продукти SAMSUNG 

 
 
 
 

 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SCB-1001PD – 86 EUR 

 

 



  

 

Система за връщане на изгубени вещи/животни 

 Фирмата FinderCodes от САЩ е изобретила евтина система за 
улесняване на процеса на бързо връщане на изгубени вещи/животни на 
техния притежател посредством етикети, които се залепват (или закачат 
като ключодържател). При изгубването на дадена вещ, ако имате късмет 
да я намери добър човек, той вижда QR кода на етикета, сканира го с 
неговия смартфон, след което избира една от множество опции да се 
свърже с вас (ако няма смартфон, на етикета има специален 
цифрово/буквен код, който може да се вкара на посочения уебсайт). 
Процесът може да е и анонимен, като по този начин вещта може да се 
върне без да се изяснява самоличността (или контактните данни) на 
притежателя. Системата струва 25 долара и вече се продава в Америка. 

 

 

 

 

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

Нова DAHUA IP 1.3MP куполна камера  
за външен монтаж 

 

         Тази нова куполна камера обогатява избора от  
висококачествени DAHUA IP камери с още една на много  
добра цена, с инфрачервено осветление (20м) и  
механичен IR филтър. Ето и някои от другите по-важни 
параметри: 

 1/3” Aptina CMOS сензор; 

 Максимална резолюция 1280х960; 

 Обектив 3.6мм; 

 0.1 Lux в цветен режим; 

 3GPP наблюдение през мобилен телефон (iPhone, 
iPad, Android, Windows Phone); 

 2D DNR, BLC, ONVIF 2.0; 

 Безплатен софтуер за запис на 1000 камери; 

 За външен монтаж, IP66; 

 PoE, 12VDC, 4W. 
 

Предлага се и 3.0MP модел IPC-HFW3300CP  
(368€), за външен монтаж, IP66, механичен IR филтър,                
IR осветление до 20м и варифокален обектив 3-12мм. 
 
 

Виц на месеца 
 
 

Мъж се прибира от 

командировка, ръцете му пълни с 

подаръци, чуди се как да звънне 

на звънеца. Отваря се съседната 

врата и се показва комшийката: 

- Пробвай с рогата, съседе, с 

рогата…  

 

 

Пиян мъж се качва в Такси: 

- Към нас, ако обичате. 

- Къде по-точно? – попитал 

таксиметровият шофьор. 

- В хола! 

 

 

Затворник пише на жена си:  

”Благодаря за пилата в кекса. 

Сега имам най-хубавият 

маникюр в килията”. 

ОКТОМВРИ, 2012 

 

 ♦DAHUA IP КАМЕРИ♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 

 

 
    IPC-HDW2100P – 147 EUR 

 
 
 
 
 
 
 


