
STT HÌNH ẢNH MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ ĐẠI LÝ

( Niêm yết)

 GIÁ BÁN LẺ

( Đề xuất) 

1 HAC-HUM3101B

* Cảm biến ảnh: 1/3” 1Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 1280(H)×720(V) ( 25/30fps@720P)

* Độ nhạy sáng:   0.01Lux@F1.2(AGC ON)

* Ống kính điểm 3.6mm ( Góc mở 80 độ)

* Chức năng: WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-

DNR

* Chức năng chống ngược sáng lên tới 120dB

1,430,000        2,860,000          

2
HAC-HDW1000RP-S3

TN-HDW1100R-S3

* Cảm biến ảnh: 1 Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 25/30/50/60fps@720P

* Ống kính 2.8 mm, góc mở 80.5 độ

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn: Day/Night(ICR), AWB, AGC, 

BLC

* Hồng ngoại thông minh tầm xa  lên đến 15m

* Điện áp sử dụng: DC12V

* Vỏ nhựa

420,000            840,000             

3 HAC-HFW1000RP-S3

* Cảm biến ảnh: 1 Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 25/30/50/60fps@720P

* Ống kính 2.8 mm, góc mở 80.5 độ

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn: Day/Night(ICR), AWB, AGC, 

BLC

* Hồng ngoại thông minh tầm xa  lên đến 15m

* Điện áp sử dụng: DC12V

* Vỏ nhựa

420,000            840,000             

4
HAC-HDW1000MP-S3

TN-HDW1100M-S3

* Cảm biến ảnh: 1 Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 25/30/50/60fps@720P

* Ống kính 2.8 mm, góc mở 80.5 độ

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn: Day/Night(ICR), AWB, AGC, 

BLC

* Hồng ngoại thông minh tầm xa  lên đến 20m

* Tiêu chuẩn chống nước ngoài trời:IP67, Vỏ hợp kim

* Điện áp sử dụng: DC12V

530,000            1,060,000          

5
HAC-HFW1000SP-S3

TN-HFW1100S-S3

* Cảm biến ảnh: 1 Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 25/30/50/60fps@720P

* Ống kính 3,6mm, góc mở 70 độ

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn: Day/Night(ICR), AWB, AGC, 

BLC

* Hồng ngoại thông minh tầm xa  lên đến 25m

* Tiêu chuẩn chống nước ngoài trời:IP67, Vỏ hợp kim

* Điện áp sử dụng: DC12V

560,000            1,120,000          

6 HAC-HFW1100BP

* Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P,, Cho phân giải 

HD trên tín hiệu đường dây analog, 

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), chế độ 

ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB)

* Ống kính: 3.6mm góc mở 90 độ

* Tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (3D-

DNR), 

* Tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh, 

* Chuẩn ngâm nước IP67,  điện áp DC12V, công suất 7W Chất liệu vỏ 

kim loại + plastic, đi kèm chân đế, 

* Môi trường làm việc từ -30°C~+60°C, khoảng cách truyền tải trên 

cáp đồng trục lên đến 800m với cáp 75-3 ôm

820,000            1,640,000          

* Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 0902569783 để được hỗ trợ.

HDCVI CAMERA 1.0MP

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

* Toàn bộ sản phẩm của Dahua bảo hành 2 năm

BẢNG GIÁ DAHUA - HD CVI CAMERA



7 HAC-HFW1100DP

* Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P,, Cho phân giải 

HD trên tín hiệu đường dây analog, 

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), chế độ 

ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB)

* Ống kính: 3.6mm góc mở 90 độ

* Tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (3D-

DNR), 

* Tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh 

* Chuẩn ngâm nước IP67,  điện áp DC12V, công suất 7W Chất liệu vỏ 

kim loại + plastic, đi kèm chân đế, 

* Môi trường làm việc từ -30°C~+60°C, khoảng cách truyền tải trên 

cáp đồng trục lên đến 800m với cáp 75-3 ôm

860,000            1,720,000          

8 HAC-HFW1100RP-VF

* Cảm biến ảnh: 1/3" 1 Megapixel CMOS

* Độ phân giải: 25/30/50/60fps@720P

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)

* Ống kính điều chỉnh tiêu cự từ 2.7~12 mm vari-focal 

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,

* Hồng ngoại thông minh tầm xa lên đến 30m

* Tiêu chuẩn chống nước ngoài trời:IP66

* Điện áp sử dụng: DC12V

1,340,000        2,680,000          

1
HAC-HDW1200MP-S3

TN-HDW1210M-S3

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Ống kính cố định 3,6mm, góc mở 90 độ

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m

* Chuẩn chống nước IP67

780,000            1,560,000          

2 HAC-HFW1200RMP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 90 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 20m

* Chuẩn chống nước IP67

780,000            1,560,000          

3 HAC-HDW1200EP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 90 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 50m, Smart 

IR

* Chuẩn chống nước IP67

820,000            1,640,000          

4
HAC-HFW1200SP-S3

TN-HFW1210S-S3

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 90 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m, Smart 

IR

* Chuẩn chống nước IP67

820,000            1,640,000          

5 HAC-HFW1200BP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 90 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 50m, Smart IR

* Chuẩn chống nước IP67

980,000            1,960,000          

6
HAC-HFW1200DP

TN-HFW1210D

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2,0 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 1930(H)×1088(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 90 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 80m, Smart IR

* Chuẩn chống nước IP67

1,020,000        2,040,000          

HDCVI CAMERA FULL HD



7 HAC-HDBW2220EP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Tính năng CVBS chuyển đổi tính hiệu HD và tín hiệu analog

* Điều khiển OSD Menu qua cáp đồng trục

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 88 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m

* Chuẩn chống nước IP67

* Chống va đập IK10

1,550,000        3,100,000          

8 HAC-HDW2220EP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Tính năng CVBS chuyển đổi tính hiệu HD và tín hiệu analog

* Điều khiển OSD Menu qua cáp đồng trục

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 88 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 50m, Smart 

IR

* Chuẩn chống nước IP67

1,550,000        3,100,000          

9 HAC-HFW2220SP

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Tính năng CVBS chuyển đổi tính hiệu HD và tín hiệu analog

* Điều khiển OSD Menu qua cáp đồng trục

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính cố định 3.6mm, góc mở 88 độ

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m

* Chuẩn chống nước IP67

1,450,000        2,900,000          

10 HAC-HFW2220DP

* Cảm biến ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Ống kính cố định 8mm, góc mở 39 độ

* Quan sát ngày đêm với các chuẩn, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,

* Hồng ngoại thông minh tầm xa lên đến 80m

* Tiêu chuẩn chống nước ngoài trời:IP67

* Điện áp sử dụng: DC12V

1,700,000        3,400,000          

11 HAC-HFW2220RP-VF

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Tính năng CVBS chuyển đổi tính hiệu HD và tín hiệu analog

* Điều khiển OSD Menu qua cáp đồng trục

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính điều chỉnh tay: 2.7-12 mm

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m

* Chuẩn chống nước IP66

2,320,000        4,640,000          

12 HAC-HFW2220RP-Z

* Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2,4 Megapixel Sony Exmor CMOS

* Độ phân giải: 25/30fps@1080P 1984(H)×1105(V) ( Full HD)

* Độ nhạy sáng 0.005Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

* Tính năng CVBS chuyển đổi tính hiệu HD và tín hiệu analog

* Điều khiển OSD Menu qua cáp đồng trục

* Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

* Ống kính tự động điều chỉnh: 2.7-12 mm

* Hồng ngoại thông minh quan sát ban đêm lên đến 30m

* Chuẩn chống nước IP66

2,535,000        5,070,000          

SPEED DOME CAMERA



1 SD42112I-HC

* 1Mp 720P Mini HDCVI PTZ

* Ống kính zoom quang học 12x 

* Độ phân giải 25/30/50/60fps@720P

* Chức năng: DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, 

Auto focus, AWB, AGC, BLC

* Độ nhạy sáng Color: 0.05 Lux/F1.6, B/W: 0.005Lux/F1.6

* Tốc độ quay  300°/s 

* Điểu khiển quay quét trên cáp đồng trục, màn hình hiện thị thời gian 

thực Với  255 cài đặt trươc ( presets), 5 tự động quét (auto scan), 8  

hành trình (tour), 5 pattern

* Tích hợp  2/1 alarm in/out

* Hỗ trợ điều khiển quay quét 3D thông mình với giao thức DH-SD

* Chuẩn chống nước  IP66

4,070,000        8,140,000          

2 SD6C120I-HC

* Độ phân giải 1.3Mp 720P HDCVI PTZ

* Tầm xa hồng ngoại 100m

* Zoom quang học 20x 

* Độ nhậy sáng thấp nhất Mầu  0.05Lux@F1.4; Đen trắn : 

0.005Lux@F1.4

* Chức năng: DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto 

focus

* Điểu khiển quay quét trên cáp đồng trục, màn hình hiện thị thời gian 

thực không bị trễ hình

* Tốc độ cáo nhất 400°/s, quay liên tục 360° 

* Với  255 cài đặt trươc ( presets), 5 tự động quét (auto scan), 8  hành 

trình (tour), 5 pattern

* Tích hợp 7/2 alarm in/out

* Hỗ trợ điều khiển quay quét 3D thông mình với giao thức DH-SD

* Chuẩn chống nước  IP66

6,500,000        13,000,000        

3 SD59220I-HC

* Độ phân giải 2.0 Mp 1080P HDCVI PTZ

* Tầm xa hồng ngoại 100m

* Zoom quang học 20x 

* Độ nhậy sáng thấp nhất Mầu  0.05Lux@F1.4; Đen trắn : 

0.005Lux@F1.4

* Chức năng: DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto 

focus

* Điểu khiển quay quét trên cáp đồng trục, màn hình hiện thị thời gian 

thực không bị trễ hình

* Tốc độ cáo nhất 400°/s, quay liên tục 360° 

* Với  255 cài đặt trươc ( presets), 5 tự động quét (auto scan), 8  hành 

trình (tour), 5 pattern

* Tích hợp 7/2 alarm in/out

* Hỗ trợ điều khiển quay quét 3D thông mình với giao thức DH-SD

* Chuẩn chống nước  IP66

6,500,000        13,000,000        

1 HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình 4 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P  Max 5 CH) + CVI (1080P/ 720P)

* Ghi hình: Độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps), tất cả 

Camera

* Phát lại: Phát đồng thời tất cả camera 720P

* Ngõ vào hình ảnh: BNC x 4

* Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA

* Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra RCA, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Độ phân giải hiển thị: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

* Kết nối ngoại vi:  Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, RJ-45 port

* Hỗ trợ phần mềm xem qua máy tính DSS và thiết bị di động iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone tốc độ cao

( Đầu ghi không bao gồm ổ cứng )

1,190,000        2,380,000          

2 HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình 4 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P  Max 5 CH) + CVI (1080P/ 720P)

* Ghi hình: Độ phân giải 720P/25fps tất cả Camera

* Phát lại: Phát đồng thời tất cả camera 720P

* Ngõ vào hình ảnh: BNC x 4

* Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA

* Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra RCA, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Độ phân giải hiển thị: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

* Kết nối ngoại vi: 1 SATA HDD(4TB), 2 USB, RJ-45 port, RS485 ( 

Dành cho điều khiển Camera quay quét )

* Hỗ trợ phần mềm xem qua máy tính DSS và thiết bị di động iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone tốc độ cao

( Đầu ghi không bao gồm ổ cứng )

1,500,000        3,000,000          

HDCVI - DVR



3 HCVR5104HS-S3

* Đầu ghi hình 4 kênh camera độ phân giải 1080p ( Full HD)

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 6 Camera 5Mp) + CVI ( 1080P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình độ phân giải 720P thời gian thực tốc độ 25fps

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp một cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Chế độ xem lại đồng thời full 4 kênh với chức năng tìm kiếm thông 

minh

* Chức năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, cảnh báo mất đồ, báo 

trộm, quên đồ...

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP hỗ trợ lên đến camera 5MP 

với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng USB 2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

1,790,000        3,580,000          

4 HCVR-7104H-S3

Đầu ghi hình 4 kênh camera độ phân giải 1080p ( Full HD)

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + IP ( 

1080P) + CVI ( 1080P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình độ phân giải Full HD 1080P tốc độ 25fps

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp một cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Chế độ xem lại đồng thời full 4 kênh với chức năng tìm kiếm thông 

minh

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ  1 ổ cứng SATA  up to 4TB, 2 USB2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

3,350,000        6,700,000          

5 HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình 8 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 10 CH 5Mp) + CVI ( 1080/720P)

* Ghi hình: Độ phân giải 720P/25fps tất cả Camera

* Phát lại: Phát đồng thời tất cả camera 720P

* Ngõ vào hình ảnh: BNC x 8

* Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA

* Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra RCA, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Độ phân giải hiển thị: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

* Kết nối ngoại vi: 1 SATA HDD(4TB), 2 USB, RJ-45 port

* Hỗ trợ phần mềm xem qua máy tính DSS và thiết bị di động iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone tốc độ cao

* Vỏ nhựa

( Đầu ghi không bao gồm ổ cứng )

1,850,000        3,700,000          

6 HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình 8 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 10 CH 5Mp) + CVI ( 1080P/720P)

* Ghi hình: Độ phân giải 720P/25fps tất cả Camera

* Phát lại: Phát đồng thời tất cả camera 720P

* Ngõ vào hình ảnh: BNC x 8

* Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA

* Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra RCA, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Độ phân giải hiển thị: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

* Kết nối ngoại vi: 1 SATA HDD(4TB), 2 USB, RJ-45 port, RS485 ( 

Dành cho điều khiển Camera quay quét)

* Hỗ trợ phần mềm xem qua máy tính DSS và thiết bị di động iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone tốc độ cao

( Đầu ghi không bao gồm ổ cứng )

2,150,000        4,300,000          



7 HCVR5108HS-S3

* Đầu ghi hình 8 kênh camera độ phân giải 1080p ( Full HD)

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 12CH 5Mp) + CVI ( 1080P/720P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình độ phân giải 720P thời gian thực tốc độ 25fps

* Ghi hình độ phân giải Full HD 1080P tốc độ 15fps

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp một cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Chế độ xem lại đồng thời full 4 kênh với chức năng tìm kiếm thông 

minh

* Chức năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, cảnh báo mất đồ, báo 

trộm, quên đồ...

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP hỗ trợ lên đến camera 5MP 

với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

2,760,000        5,520,000          

8 HCVR7108H-S3

Đầu ghi hình 8 kênh camera độ phân giải 1080p ( Full HD)

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + IP ( 

1080P) + CVI ( 1080P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình độ phân giải Full HD 1080P tốc độ 25fps

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp một cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Chế độ xem lại đồng thời full 4 kênh với chức năng tìm kiếm thông 

minh

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ  1 ổ cứng SATA  up to 4TB, 2 USB2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

5,805,000        11,610,000        

9 HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình 16 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 18CH 5Mp) + CVI ( 1080P/720P)

* Ghi hình: Độ phân giải 720P/25fps tất cả Camera

* Phát lại: Phát đồng thời tất cả camera 720P

* Ngõ vào hình ảnh: BNC x 4

* Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA

* Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra RCA, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Độ phân giải hiển thị: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

* Kết nối ngoại vi: 1 SATA HDD(4TB), 2 USB, RJ-45 port, RS485 ( 

Dành cho điều khiển Camera quay quét)

* Hỗ trợ phần mềm xem qua máy tính DSS và thiết bị di động iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone tốc độ cao

( Đầu ghi không bao gồm ổ cứng )

3,375,000        6,750,000          

10 DH-HCVR5116HS-S3

Đầu ghi hình 16 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + 

IP ( 1080P Max 24CH 5Mp) + CVI ( 1080P/720P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình độ phân giải 720P thời gian thực tốc độ 25fps

* Ghi hình độ phân giải Full HD tốc độ 15fps

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp một cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Chế độ xem lại đồng thời full 8 kênh với chức năng tìm kiếm thông 

minh

* Chức năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, cảnh báo mất đồ, báo 

trộm, quên đồ...

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP hỗ trợ lên đến camera 5MP 

với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

5,300,000        10,600,000        



11 DH-HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình 16 kênh HD-HDCVI ngõ ra HDMI

* Kết nối đồng thời các loại Camera: Analog (625TVL, 50fps) + IP ( 

1080P Max 24CH 5Mp) + CVI ( 1080P/720P)

* Chuẩn nén hình H.264 dual-stream

* Ghi hình full HD thời gian thực

* Có khả năng kết nối đồng thời Camera Analog + CVI + IP

* Chức năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, cảnh báo mất 

đồ, báo trộm, quên đồ...

* Ngõ ra tính hiệu đồng thời HDMI/VGA 

* Tính Hợp 1 cổng Audio vào ra. hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

* Điều khiển tính hiệu quay quét 3D thông minh, Tích hợp RS485

* Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA  up to 8TB, 2 USB2.0

* Phần mêm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

6,500,000        13,000,000        

12 DHI-HCVR4224AN-S3

 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh camera HDCVI đầu vào với phân 

giải 720P

* Kết nối 4 kênh ip 720 hoặc 8 kênh 1080, hoặc 24 kênh analog

* Chuẩn nén hình H2.64 với hai luồng dữ liệu

* Ghi hình các kênh 720P với khung hình từ 12 đến 15Fps

* Phát lại đồng thời tất cả các kênh 720P

* Video: 24 BNC input; output: 1 HDMI , 1 VGA, 1 BNC

* Audio: 1 Kênh vào và 1 kênh đàu ra , 1 kênh đàm thoại 2 chiều

* Hỗ trợ 2 ổ cứng Sata lên đến 8TB, 2 USB, 1 cổng RJ54 tốc độ 100M

* Phần mềm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

* Nguồn: DC12V/5A, 10W

* Kích thước: 205mm×205mm×40mm

* Trọng lượng: 2.35Kg

7,525,000        15,050,000        

13 DHI-HCVR4232AN-S3

 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh camera HDCVI đầu vào với phân 

giải 720P

* Kết nối 4 kênh ip 720 hoặc 8 kênh 1080, hoặc 32 kênh analog

* Chuẩn nén hình H2.64 với hai luồng dữ liệu

* Ghi hình các kênh 720P với khung hình từ 12 đến 15Fps

* Phát lại đồng thời tất cả các kênh 720P

* Video: 32 BNC input; output: 1 HDMI , 1 VGA, 1 BNC

* Audio: 1 Kênh vào và 1 kênh đàu ra , 1 kênh đàm thoại 2 chiều

* Hỗ trợ 2 ổ cứng Sata lên đến 8TB, 2 USB, 1 cổng RJ54 tốc độ 100M

* Phần mềm qua qua điện thoại smart phone iOS , Android, Winphone

* Nguồn: DC12V/5A, 10W

* Kích thước: 205mm×205mm×40mm

* Trọng lượng: 2.35Kg

9,490,000        18,980,000        

14 HCVR5424L-S2

Đầu ghi hình 24 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP

* Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 

1080P (1-15fps)720P/960H/D1(1-25fps), 

* Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15fps)

* Cổng ra tín hiệu video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix 

HDMI, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm 

thông minh, 

* Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 

2.4

* Hỗ trợ kết nối Full 24 camera IP 1080P/720P,

* Hỗ trợ 4 ổ cứng 6TB, 3 cổng usd 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 

cổng eSATA, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), 

* Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

* Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. * Hỗ 

trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời 

dahuaddns, audio đầu vào 4 cổng ra 1 cổng hỗ trợ đàm thoại hai chiều,

* 16 kênh báo động đầu vào và 6 kênh đầu ra

16,000,000      32,000,000        



15 HCVR5432L-S2

Đầu ghi hình 32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP

* Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 

1080P (1-15fps)720P/960H/D1(1-25fps), 

* Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15fps)

* Cổng ra tín hiệu video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix 

HDMI, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm 

thông minh, 

* Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 

2.4

* Hỗ trợ kết nối Full 32 camera IP 1080P/720P,

* Hỗ trợ 4 ổ cứng 6TB, 3 cổng usd 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 

cổng eSATA, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), 

* Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

* Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. * Hỗ 

trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời 

dahuaddns, audio đầu vào 4 cổng ra 1 cổng hỗ trợ đàm thoại hai chiều,

* 16 kênh báo động đầu vào và 6 kênh đầu ra

19,000,000      38,000,000        

Ghj chú:

* Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email

* Hàng đã mua không đổi, trả lại. Không bảo hành với các nguyên nhân chủ quan sét đánh, sai điện áp, cháy nổ…

* Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

* Điện thoại mua hàng: 0902569783 - Mr. HUY

* Hàng mới mua trong vòng 7 ngày nếu có lỗi được đổi mới ngay (điều kiện là còn nguyên hộp, nguyên tem, không trầy xước)






