
HDCVI камери  

HAC-HFW2100S 
63 EURO 

 

 

HCVR 5104H  
HCVR 5108H HDCVI – нова технология на DAHUA  

 

Имаме удоволствието да ви преставим най-новата технология 
HDCVI  на дългогодишния ни патрньор Dahua. 

HDCVI позволявa: 
 Предаване по коаксиален кабел на видео с HD и FULL HD, 

данни и двупосочно аудио.  
 Дистанционно настройване на камери чрез OSD меню или 

PSS. 
 Дистанционен контрол на PTZ камери. 
 Сигналът запазва пълното си качество на 500м без 

усилватели. 

 Ефикасен начин за осъвременяване на вече изградена система 
с коаксиален кабел. 

 Пренос на сигнал без закъснение и наблюдение в реално 
време. 

 

 
Камери и рекордери 

HDCVI  
 
 

Първите предагани от нас рекордери са с 4 и 8 кала, а 
предлаганите камери от тази серия притежават следните общи 
характеристики: 
 

 1,3 Mp – с 1280×720р 

 Високоскоростна трансмисия на образ в реално  
време 50 fps 

 3D DNR – шумов филтър 

 Smart IR – интелигентно IR осветление 

 IP 66 

 
 

 Централен офис | П.К. 56, 57 бул.”Карловско Шосе”, Пловдив 4000 | тел. 032/904-000 | fax 032/904-004 

 

                                   

НОЕМВРИ/2013 
 

 

ANDY 
NEWSLETTER 

HAC-HDW2100S 
60 EURO 

HAC-HDW2100D 
77 EURO 

4/8-канален цифров видеорекордер 

 Запис на 25 кад/сек на канал при  720p  
 1 HDMI и 1 VGA изходи 

 1 IDE-SATA (дo 4TB) твърд диск 

 1 аудио вход, 1 аудио изход 

 4/8 алармени входа 

 Детекция на движение 

 2 USB 

 Управление на PTZ 

 Вграден web server 

 Наблюдение през мобилно устройство 

HDCVI камери 

HDCVI рекордери 
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TSP  7000 BIO-TV 
900 EUR 
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   IPC-HDB4300C – 3MP            IPC-HFW4300S – 3MP 

   IPC-HDB4300C – 1.3MP         IPC-HFW4300S – 1.3MP 

 

 3 MP - 2048x1536 с 20 кад/сек, 1920х1080 с 
25 кад/сек 

 1.3 МР - 1280х960 с 25 кад/сек 

 1/3” Aptina CMOS сензор 

 Обектив 3.6мм 

 Механичен IR филтър (HDB4100/4300S)  

 0.05 Lux в цветен режим 

 3D шумов филтър, BLC, HLC, DWDR 

 H.264, MJPEG, dual streams 

 Слот за SD карта до 32GB 

 IK 10 (HDB4100/4300C) 

 За външен монтаж, IP66, PoE 

 

 

 IP камери Eco-Savvy 
от DAHUA 

 

Характерно за тази серия камери са 3-те Ниски: 
 

 Нисък стрийминг, като запазват високото 
качество на изображението непроменено чрез 
своя DSP Ambarella A5s. 
 Ниска осветеност - Камерите постигат по-
добра резолюция при ниска осветеност чрез 
технологията Ultra Low-lux. 
 По-ниска консумация на енергия от 20 до 
40%, като оптимизират използването на оптичния 
сензор и компресията на образа. 
 

 



  

3/4 от европейците загрижени за киберсигурността 

Три четвърти (76 на сто) от потребителите на 
интернет в ЕС са много загрижени за сигурността в 
интернет и намират, че опасността да станат 
жертва на престъпления в мрежата се е повишила 
през изминалата година. Това сочат данните от 
изследване на Евробарометър, представени в петък 
от Европейската комисия, предадe БТА. 

Въпреки, че 70% от потребителите на интернет в ЕС са спокойни за 
използването на мрежата за онлайн пазаруване или банкиране, едва 
около половината от тях използват тези услуги. Това показва 
отрицателното въздействие на престъпленията в киберпространството 
върху цифровия единен пазар, заключава ЕК. 

Двете основни тревоги при подобни онлайн дейности са свързани със 
злоупотребите с лични данни (което се посочва от 37% от отговорилите) и 
със сигурността на плащанията онлайн (35%). 

Общо 87 на сто от отговорилите избягват да разкриват лична информация 
онлайн. Данните показват, че 7% от анкетираните са били жертва на 
измама с кредитна карта или банкова измама по интернет. 

Отчита се съществено нарастване на броя на потребителите, които се 
свързват с интернет чрез смартфон (35% спрямо 24% през 2012 г.) или 
чрез таблет (14%  днес, спрямо 6% преди година).  

 

 

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

♦ НОВА ТЪЧСКРИЙН КАЛВИАТУРА НА SATEL 
♦ НОВИНИ 
♦ ХУМОР 

 

                         Клавиатура INT-TSG 

                                           182 EURO 

 

Клавиатура за система INTEGRA 
INT-TSG 

    
Новата 4,3“ Touchscreen клавиатура на SATEL има 

изключителен дизайн и цветове, а корпусът се предлага 
в бял или черен вариант. Клавиатурата интегрира и 
множество функции от сградната автоматика, които 
позволяват контрол на гаражна врата, осветление, 
поливна система, подово отопление и други. Ето някои 
от по-важните функции и параметри: 

 
 

 4,3“Touchscreen Цветен LCD Дисплей 

 Управление на всички групи от системата INTЕGRA 

 Активация на PANIC, FIRE и AUX аларми 

 Функционални икони за лесен контрол на домашна 
автоматика 

 Вграден слот за Micro-SD карта 

 Слайд-шоу 
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ХУМОР 
 

*** 

Преди Нова година. Оптимиста: 
- Новата година ще е по-добра от 

старата! 
Песимиста: - Новата година ще бъде 

по-лоша от старата! 
Реалиста: - Пак ще се напия!. 

 

*** 
Младеж към красиво момиче на 

автобусна спирка: 
- Извинете, че ви заговарям, но имате 

разкошен гланц за устни. 
- Ааа не, не е гланц - преди малко 

ядох кюфте. 

 

*** 
Надпис в маршрутка: 

“Съобщавайте за вашата спирка така, 
все едно сте я пропуснали” 

 

*** 
Две блондинки си говорят. 

 Едната казала:  
- Вчера си направих тест за 

бременност. 
Другата попитала: 

 - Е, трудни ли бяха въпросите? 


