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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 В това издание ще ви покажем най-новите 

попълнения в актуалната ни ценова листа.  
 

Новият модел на PowerTech IR 63804FV е 

отлична камера за външен монтаж с 80м 

обхват на инфрачервеното осветление. Ето ги 

и другите по-важни параметри: 

 “Hero” DSP chip; 

 1/3” SONY Super HAD CCD сензор; 

 600 TVL; 

 0.15 Lux в цветен режим; 

 Механичен IR филтър; 

 Варифокален автоирисен обектив 2.8-

12мм, външна настройка на обектива; 

 DNR шумов филтър, WDR, High Light 

Mask, DIS; 

 IP67. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

183 евро 

Новата високоскоростна  куполна 2MP IP камера на 

DYNACOLOR NH 820 FDH е с висока резолюция - 

1080p (Full HD) при 25 кад./сек. Тя е един от най-

добрите модели като цена/качество при избор на 

камера за видео наблюдение на големи площи. По 

важните характеристики са: 

 20x оптично увеличение; 

 1/2.8 SONY Progressive scan CMOS сензор; 

 Механичен IR филтър, WDR, 3D шумов 

филтър, 256 Preset позиции, 4 алармени 

входа, 2 алармени изхода, външен монтаж 

IP66, безплатен софтуер за запис на 64 

камери. 

Снимката по-долу е на друга IP PTZ камера на 

DYNACOLOR за вътрешен монтаж с D1 резолюция 

(704x576) с 25 кад./сек. и 12x оптично увеличение. 

 

 

        DH-510e-D2 

          517 евро 

NH 820 FDH – 1129 евро 
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Безплатен 4-канален софтуер за запис на 
SAMSUNG IP камери 

 
 Софтуерът 4-ch NET I-ware служи за мониторинг, 
запис и управление по мрежа на IP камери Samsung, с 
алармен контрол, детекция на движение, запис по 
разписание, постоянно или по алармени събития, записи с 
резолюция до QXGA (2048x1536), бързо и лесно търсене по 
дата, време или събитие, дефиниране на потребителски 
достъп, поддръжка на 32 групи и 32 потребители, log отчети, 
H.264/MJPEG/MPEG-4 компресия, контрол на 23 твърди 
диска, Е-mail известяване при аларма, двупосочно аудио, 
автоматично обновяване на софтуерната версия, 
автоматично търсене на Samsung IP камери в мрежата. 
 
 
 

 
 
 

SNP-3301H 
 

 Този нов модел на SAMSUNG е едно отлично 
решение за запис и наблюдение на обекти от голямо 
разстояние. Камерата е тип високоскоростна куполна IP с D1 
(704x576) резолюция и 30x оптично увеличение. Някои от 
другите по-важни характеристики са: 

 Day&Night с механичен IR филтър;  
 16х цифрово увеличение; 
 1/4” Ex-view HAD PS CCD сензор, 470000 пиксела; 
 600 TVLine, 1.2 Lux в цветен режим, 0.002 Lux (color 

sens-up), 700 TVLine 0.12 Lux в черно-бял режим; 
 XDR - разширен динамичен обхват 52db, DNR - 

адаптивно цифрово намаляване на шума 3D+2D, 
BLC, PIP, Tilt от -6

0  
до 185

0
, вграден Web сървър, 

H.264, JPEG, двупосочно аудио, 4 алармени входа, 4 
алармени изхода, детекция на движение, функции 
„огледало“ и вертикално преобръщане на 
изображението, PAL видеоизход, слот за SD/SDHC 
карта, за външен монтаж, IP67, 24VAC, 47W. 
 

Нови продукти 
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GPS ОБУВКИ 

 Идеята за GPS устройство да бъде носено 
от възрасни хора с психични разстройства не е 
нова. Учените и инженерите доста са умували над 
въпроса как да се застраховат пред факта, че 
GPS устройството може да бъде забравено или 
загубено - по невнимание или нарочно. Фирмата  
GTX Corporation от САЩ е първата, която е успяла 
и патентовала технология за обувки с GPS, която 
е достатъчно ефективна. В настройките на 
системата може да се определи „безопасна зона“, 
в която човекът спокойно може да се разхожда, 
без да се генерира аларма. Разработена е и 
програма за smartphone, която позволява тракинг 
в реално време. Първите 3000 чифта от скоро ще 
се продават в магазините на Aetrex Worldwide. От 
друга страна, компанията MedicAlert Foundation 
ще осигурява тракинг и услуги за притежателите 
на такива обувки. Нищо чудно скоро да има и 
модели за малчуганите. 
 
 НАСЛЕДНИЦИТЕ НА SIR-4160 

 Навярно повечето от вас са запознати с модела 

на SAMSUNG SIR-4160. Това беше една от най-добрите 

водоустойчиви камери за външен монтаж с инфрачервено 

осветление (до 50м). Новият наследник на SIR-4160 e 

SCO-2080R (209 евро), който има същите функции, плюс 

възможноста за управление по коаксоален кабел - 

Coaxitron. Допълнително, от началото на 2011 предлагаме 

и IP вариант на същата камера – SNO-5080R (552 евро), а 

най-новото сега е, че вече имаме и 3MP вариант – SNO-

7080R (747 евро).     

 

 

Вицове на месеца: 
 

- Здравейте, аз съм новата ви съседка, искам 

тази нощ да се повеселя, да пийна, пък и не 

съм правила секс от доста време! Свободен 

ли си тази нощ?  

- РАЗБИРА СЕ!  

- Ще се грижиш ли за кученцето ми? 
 

*** 

Съвет към мъжете:  

Когато жена Ви каже, че сте многостранно 

развита личност, не бързайте да се 

превъзнасяте! Може да има предвид, че сте 

гад, боклук и пияница едновременно. 

 

*** 

Снощи в бара забих една мацка и отидохме 

у нас. След секса тя каза:"Това е само за 

една нощ. Не търся нова връзка". Аз се 

разплаках, тя каза:"Извинявай! Не съм 

искала да те обидя!" Аз:"Не! Това беше най-

хубавото нещо, което съм чувал!" 

ОКТОМВРИ, 2011 

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

Обувки с GPS 
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