
KBVISION là thương hiệu công nghệ hàng đầu của Mỹ tập trung vào 4 lĩnh vực chính : Thiết bị y tế, Báo cháy, Năng lượng xanh và Thiết bị an ninh. Ngoài 

ra, các sản phẩm hiện đang được KBvision tập trung nghiên cứu và sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới là các thiết bị đeo thông minh và rô bốt dân sự. 

QUESTEK Việt Nam vinh dự được KBvision lựa chọn là nhà phân phối và hậu mãi các sản phẩm của Công ty tại thị trường Việt Nam. Với quy mô của một 

doanh nghiệp đa quốc gia, tùy theo từng phân khúc sản phẩm và lĩnh vực mà các sản phẩm của KBvision được sản xuất tại các nhà máy của Tập đoàn tại Mỹ, 

Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan. Toàn bộ các hoạt động R&D, design và marketing sẽ do tập đoàn mẹ tại Mỹ đảm nhận. 

Sản phẩm KBVISION bao gồm 3 series là KA Series , KM Series, KH Series , KB Series

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KA-Series : dòng sản phẩm Made in USA bao gồm những sản phẩm chuyên dụng kết hợp với những

 giải pháp phần mềm tiên tiến phục vụ cho các dự án lớn đòi hỏi khả năng quản lý và bảo mật cao cấp như : 

công trình chính phủ , dự án giao thông ,thành phố thông minh , Sân bay , ngân hàng....... 

KH- Series : dòng sản phẩm nhập khẩu Made in TAIWAN để phục vụ cho các dự án với quy mô lớn như : nhà máy  , trường học ,bệnh viện , kho bãi… 

KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu  Made in CHINA (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công 

trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , 

nhà máy, siêu thị, tòa nhà…..

+ Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn.

+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi . 

+ Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù, …. 

+ Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm /  iCloud.

KM-Series : dòng sản phẩm hỗ trợ những dự án đặc thù của chính phủ, doanh nghiệp, ... Model và giá sản phẩm không đưa rộng rãi cho thị trường mà chỉ 

được cung cấp khi có thông tin cụ thể về dự án : Quy mô dự án, Chủ đầu tư, Nguồn vốn, ... và KBVision sẽ có nhân viên chuyên trách để theo sát cũng như 

bảo vệ dự án cho đối tác trong vòng đời dự án  : Về giá, số lượng, sản phẩm theo từng model, giấy bảo lãnh, thư giới thiệu của nhà sản xuất, ....



Model  Giá Đại lý Giảm Giá Giá lẻ mới 

KB-1001CS 525,00 490,000 980,000

KB-1002CS 525,000 490,000 980,000

KB-1301C 690,000 560,000 1,120,000

KB-1302C 690,000 560,000 1,120,000

KB-1303C 1,070,000 850,000 1,700,000

KB-2001C 920,000 720,000 1,440,000

KB-2003C 1,310,000 950,000 1,900,000

KB-2004C 1,050,000 810,000 1,620,000

KB-2005C 1,690,000 1,490,000 2,980,000

KB-2007PC 8,900,000 6,500,000 13,000,000

KB-100CK 3,900,000 3,400,000 6,800,000

KB-7204D 1,500,000 1,390,000 2,780,000

KB-7204TD 1,185,000 1,140,000 2,280,000

KB-7208D 2,150,000 2,130,000 4,260,000

KB-7208TD 1,845,000 1,790,000 3,580,000

KB-7216sD 3,370,000 3,370,000 6,740,000

KB-7224D 7,500,000 6,460,000 12,920,000

KB-8104D 2,280,000 1,690,000 3,380,000

KB-8108D 3,350,000 2,700,000 5,400,000

KB-8116D 6,590,000 5,900,000 11,800,000

I. Thông báo về một số sản phẩm giảm giá : 

CVI KBSERIES

IP KBSERIES



KB-1001N 1,025,000 990,000 1,980,000

KB-1002N 1,025,000 990,000 1,980,000

KB-1301N 1,550,000 1,390,000 2,780,000

KB-1302N 1,550,000 1,390,000 2,780,000

KB-1301WN 1,790,000 1,650,000 3,300,000

KB-1302WN 2,090,000 1,650,000 3,300,000

KB-1302WPN 3,190,000 2,950,000 5,900,000

KB-3001N 2,390,000 1,690,000 3,380,000

KB-3002N 2,390,000 1,690,000 3,380,000

KB-3003N 4,200,000 3,290,000 6,580,000

KB-8104ND 2,030,000 1,990,000 3,980,000

KB-8108ND 2,590,000 2,450,000 4,900,000

KB-8104WND 3,690,000 3,280,000 6,560,000

KB-8116ND 4,490,000 4,290,000 8,580,000

KB-8132ND 6,900,000 4,990,000 9,980,000

KB-2006PC HẾT HÀNG THAY THẾ KB-2007PC 

KB - SERIES KH - SERIES 

Công nghệ Model Giá Đại lý Giá lẻ Công nghệ Model Giá Đại lý Giá lẻ 

KB-2002C 770,000 1,540,000 KH-N1305 2,900,000 5,800,000

KB-2307PC 11,500,000 23,000,000 KH-N1304A 2,900,000 5,800,000

KB-2009PC 7,700,000 15,400,000 KH-N1301W 2,200,000 4,400,000

KB-1305N 2,150,000 4,300,000 KH-N1302W 2,200,000 4,400,000

KB-1304AN 2,150,000 4,300,000 KH-AN1302W 2,600,000 5,200,000

KB-1302WAN 1,950,000 3,900,000 KH-N1302WP 4,100,000 8,200,000

KB-2001N 1,590,000 3,180,000 KH-N2001 2,200,000 4,400,000

KB-2002N 1,590,000 3,180,000 KH-N2002 2,200,000 4,400,000

CVI- KBSERIES 

IP- KBSERIES 

IP- KHSERIES 

II. Thông báo về một số sản phẩm mới : 

CAMERA & ĐẦU GHI CAMERA & ĐẦU GHI



KB-2002WAN 2,100,000 4,200,000 KH-AN2002W 2,800,000 5,600,000

KB-2003AN 2,400,000 4,800,000 KH-N2003A 3,200,000 6,400,000

KB-2005N 3,100,000 6,200,000 KH-N2005 4,200,000 8,400,000

KB-3001WN 1,950,000 3,900,000 KH-N3001W 2,600,000 5,200,000

KB-3002WN 1,950,000 3,900,000 KH-N3002W 2,800,000 5,600,000

KB-3004AN 2,490,000 4,980,000 KH-N3004A 3,500,000 7,000,000

KB-2308IRSN 32,500,000 65,000,000 KH-FN0504 5,800,000 11,600,000

KB-2408IRSN 56,500,000 113,000,000 KH-SN2308IR 44,000,000 88,000,000

KB-1008PN 7,700,000 15,400,000 KH-SN2408IR 76,000,000 152,000,000

KB-2008PN 8,900,000 17,800,000 KH-N1008P 10,500,000 21,000,000

KB-2308PN 13,900,000 27,800,000 KH-N2008P 12,500,000 25,000,000

KP-1006PN 7,700,000 15,400,000 KH-N2308P 18,500,000 37,000,000

KB-2009PN 8,900,000 17,800,000 KH-N1006P 10,500,000 21,000,000

KB-2306PN 13,500,000 27,000,000 KH-N2009P 12,500,000 25,000,000

KB-2007sPN 2,950,000 5,900,000 KH-N2306P 18,500,000 37,000,000

KB-2007IRPN 3,750,000 7,500,000 KH-N2007Ps 4,200,000 8,400,000

KB-8104FND 2,050,000 4,100,000 KH-PN2007IR 5,100,000 10,200,000

KB-8108FND 2,250,000 4,500,000 KH-FND6304S 2,800,000 5,600,000

KB-8116PND 9,950,000 19,900,000 KH-FND6308S 3,100,000 6,200,000

KB-8164PND4K 16,900,000 33,800,000 KH-WND6104 4,500,000 9,000,000

KB-3005MSN 9,400,000 18,800,000

KB-3004MSN 8,540,000 17,080,000

KB-1204FN 12,800,000 25,600,000

KB-0504FN 4,250,000 8,500,000

KB-H30PWN 2,250,000 4,500,000

KB-H13PWN 2,050,000 4,100,000

KB-H30WN 1,350,000 2,700,000

KB-H13WN 1,150,000 2,300,000

IP- KBSERIES 

IP- KHSERIES 



III. BÁO GIÁ TỔNG HỢP

KB - SERIES 

Công nghệ Model Hình dạng Gía Đại lý Giá lẻ Model Hình dạng Gía Đại lý Giá lẻ 

KB-1001C Thân 420,000 840,000 KB-7204TD DVR 4 1,140,000 2,280,000

KB-1002C Dome 420,000 840,000 KB-7208TD DVR 8 1,790,000 3,580,000

KB-1001CS Thân 490,000 980,000 KB-7204D DVR 4 1,390,000 2,780,000

KB-1002CS Dome 490,000 980,000 KB-7208D DVR 8 2,130,000 4,260,000

KB-1301C Thân 560,000 1,120,000 KB-7216sD DVR 16 ( 1 ổ cứng) 3,370,000 6,740,000

KB-1303C Thân lớn 850,000 1,700,000 KB-7216D DVR 16 (2 ổ cứng) 4,900,000 9,800,000

KB-1302C Dome 560,000 1,120,000 KB-7224D DVR 24 6,460,000 12,920,000

KB-1305C Thân lớn 1,290,000 2,580,000 KB-7232D DVR 32 9,490,000 18,980,000

KB-2001C Thân 720,000 1,440,000 KB-8104D DVR 4 1,690,000 3,380,000

KB-2002C Dome 770,000 1,540,000 KB-8108D DVR 8 2,700,000 5,400,000

KB-2003C Thân lớn 950,000 1,900,000 KB-8116D DVR 16 5,900,000 11,800,000

KB-2004C Dome 810,000 1,620,000 KB-8132D DVR 32 22,900,000 45,800,000

KB-2005C Thân lớn 1,490,000 2,980,000

KB-2307PC Speed dome 11,500,000 23,000,000

KB-2007PC Speed dome 6,500,000 13,000,000

KB-2009PC Speed dome 7,700,000 15,400,000

KB-100CK BĐK CVI 3,400,000 6,800,000

KB-1001N Thân 990,000 1,980,000 KB-8104WND NVR 4 Wifi 3,280,000 6,560,000

KB-1002N Dome 990,000 1,980,000 KB-8104ND NVR 4 1,990,000 3,980,000

KB-1301N Thân 1,390,000 2,780,000 KB-8108ND NVR 8 2,450,000 4,900,000

KB-1302N Dome 1,390,000 2,780,000 KB-8104FND NVR 4 2,050,000 4,100,000

KB-1305N Thân 2,150,000 4,300,000 KB-8108FND NVR 8 2,250,000 4,500,000

KB-1304AN Dome 2,150,000 4,300,000 KB-8116ND NVR 16 4,290,000 8,580,000

KB-1301WN Thân 1,650,000 3,300,000 KB-8132ND NVR 32 4,990,000 9,980,000

KB-1302WN Dome 1,650,000 3,300,000 KB-8116PND NVR 16 ( 8 ổ cứng ) 9,950,000 19,900,000

KB-1302WPN Dome 2,950,000 5,900,000 KB-8132PND NVR 32 ( 8 ổ cứng ) 11,500,000 23,000,000

KB-2001N Thân 1,590,000 3,180,000 KB-8164PND4K NVR 64 16,900,000 33800000

KB-2002N Dome 1,590,000 3,180,000

KB-2003AN Thân lớn 2,400,000 4,800,000

KB-2005N Thân lớn 3,100,000 6,200,000

KB-2002WAN Dome 2,100,000 4,200,000

KB-3001N Thân 1,690,000 3,380,000

KB-3002N Dome 1,690,000 3,380,000

KB-3003N Thân lớn  3,290,000 6,580,000

KB-3004AN Dome 2,490,000 4,980,000

KB-3001WN Thân 1,950,000 3,900,000

KB-3002WN Dome 1,950,000 3,900,000

KB-3005MSN Thân lớn  9,400,000 18,800,000

KB-3004MSN Dome 8,540,000 17,080,000

KB-1204FN Dome Smart IP 12.0MP 12,800,000 25,600,000

KB-0504FN Dome Smart IP 5.0MP 4,250,000 8,500,000

HD-CVI 

CAMERA 

CVI 2.0MP 

IP 1.3MP 

IP 2.0MP 

IP 3.0MP 

ĐẦU GHI 

IP 1.0MP 

CVI 1.3MP

CVI 1.0MP

CVI 2.0MP 

Smart IP 3.0MP
HD-IP 



KB-H30PWN Dome 2,250,000 4,500,000

KB-H13PWN Dome 2,050,000 4,100,000

KB-H30WN Dome 1,350,000 2,700,000

KB-H13WN Dome 1,150,000 2,300,000

KB-2408IRSN Speed dome 56,500,000 113,000,000

KB-2308IRSN Speed dome 32,500,000 65,000,000

KB-2308PN Speed dome 13,900,000 27,800,000

KB-2008PN Speed dome 8,900,000 17,800,000

KB-2306PN Speed dome 13,500,000 27,000,000

KB-2009PN Speed dome 8,900,000 17,800,000

KB-2006PN Speed dome 10,900,000 21,800,000

KB-2007PN Speed dome 6,900,000 13,800,000

KB-2007sPN Speed dome 2,950,000 5,900,000

KB-2007IRPN Speed dome 3,750,000 7,500,000

KB-1008PN Speed dome 7,700,000 15,400,000

KB-1006PN Speed dome 7,700,000 15,400,000

KB-100NK BĐK IP 4,900,000 9,800,000

Model Gía Đại lý Giá lẻ 

KB-VDP01H 1,400,000 2,800,000

KB-VDP02H 1,850,000 3,700,000

KB-VDP01G 1,690,000 3,380,000

KB-VDP02G 1,390,000 2,780,000

KB-VDP01HN 3,700,000 7,400,000

KB-VDP01GN 3,700,000 7,400,000

KB-VDP02GN 6,200,000 12,400,000

KB-VDP03GN 1,700,000 3,400,000

KB-SL01FR 6,900,000 13,800,000

KB-SL01FS 6,900,000 13,800,000

KB-SL01FK 6,900,000 13,800,000

KB-SL02FR 11,900,000 23,800,000

KB-SL02FS 11,900,000 23,800,000

KB-SL02FK 11,900,000 23,800,000

KB-SL01HS 2,500,000 5,000,000

KB-SL01HG 2,500,000 5,000,000

KB-SL02HS 3,500,000 7,000,000

KB-SL02HG 3,500,000 7,000,000

KB-SL03HS 3,900,000 7,800,000

KB-SL03HG 3,900,000 7,800,000

KB-ICRO1 1,900,000 3,800,000

KB-SLTO1 6,900,000 13,800,000

CHUÔNG CỬA MÀN 

HÌNH

IP 2.0MP

Home IP

IP 1.3MP

Khóa thông minh cho nhà riêng

Khóa thông minh cho khách sạnKHÓA THÔNG

MINH

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH, KHÓA THÔNG MINH

HD-IP 



KB-IDR01 45,000 90,000

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương 

trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam ( Tự tin về chất lượng 

hàng hoá ) 

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với: camera quan sát , đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với: báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường 

hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Chính sách bảo hành KBVISION : 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Chính sách bán hàng KBVISION : 

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

KHÓA THÔNG

MINH



                    + Giá cả cạnh tranh 

MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 

GIÁ LẺ

  (VNĐ)
BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG

KB-1001C

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

420,000 840,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1002C

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

420,000 840,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

CAMERA HD CVI 

CAMERA HD CVI 1.0 MEGAPIXEL

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao 

KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu Made in CHINA  (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng 

, nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

                    + Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/'+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, 

chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm /  Cloud.



KB-1001CS * Chất liệu vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

* Chất liệu vỏ kim loại

490,000 980,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho

KB-1002CS * Chất liệu vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 60°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

* Chất liệu vỏ kim loại

490,000 980,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho

KB-1301C

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

560,000 1,120,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

CAMERA HD CVI 1.3 MEGAPIXEL 



KB-1302C

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

560,000 1,120,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1303C

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

850,000 1,700,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1305C

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất 

● Ống kính: 2.7~12mm

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

1,290,000 2,580,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

CAMERA HD CVI 2.0 MEGAPIXEL 



KB-2001C

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

720,000 1,440,000 24 Tháng có sẵn hàng tại kho 

KB-2002C

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

770,000 1,540,000 25 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-2003C

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

950,000 1,900,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)



KB-2004C

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

810,000 1,620,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-2005C

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Ống kính: 2.7~12mm

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ 

sáng chống lóa 

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

1,490,000 2,980,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

CAMERA SPEEDOME CVI 



KB-2006PC

● Zoom quang 20X  : nhìn rõ biển số xe ở khoảng cách 120m

●Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp

● Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp 

(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn 

trong mọi môi trường ánh sáng

● Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên 

đến 500~700m

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa bao động

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

8,400,000 16,800,000 24 Tháng

HẾT HÀNG

BỎ MÃ

MÃ THAY THẾ 

KB-2007PC

KB-2007PC

● Zoom quang 20X  : 

●Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp

● Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp 

(1280x720); 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn 

trong mọi môi trường ánh sáng

● Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên 

đến 500~700m

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic)

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

6,500,000 13,000,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

*  Dòng 

sản 

phẩm 

speedom

e  CVI 

giá tốt 

phù hợp 

cho 

những 

dự án 

cục bộ 

như nhà 

xưởng 

,trường 

học, bệnh 

viện….

* Giá 

thành 

hợp lý 

nhưng 

vẫn đầy 

đủ chức 

năng đáp 

ứng nhu 



KB-2307PC

● Zoom quang 30X  

●Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp

● Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp 

(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn 

trong mọi môi trường ánh sáng

● Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên 

đến 500~700m

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic)

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ...

11,500,000 23,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-2009PC

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 

Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic)

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

7,700,000 15,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-100CK

● Bàn điều khiểm Camera Speedome

● Hỗ trợ cổng RS485, RS232 và cổng USB

● Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, 

Zoom out)

● Hỗ trợ cài đặt điểm tuần tra , quá trình tuần tra thông minh , kích hoạt 

nhóm điểm tuần tra

Có màn hình LCD hiển thị trạng thái và hướng dẫn

3,400,000 6,800,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

ĐẦU GHI HD CVI



KB-7204TD

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

1,140,000 2,280,000       24 Tháng

Hàng đang về ( ngày 

01/06/ 2016) có hàng 

tại kho 

KB-7208TD

● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

1,790,000 3,580,000 24 Tháng

Hàng đang về ( ngày 

01/06/ 2016) có hàng 

tại kho 

ĐẦU GHI HD CVI 1.0 MEGAPIXEL 



KB-7204D

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

1,390,000 2,780,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-7208D

● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

2,130,000 4,260,000 24 Tháng có sẵn hàng tại kho 



KB-7216sD

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2  kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

3,370,000 6,740,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-7216D

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 6  kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

4,900,000 9,800,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 



KB-7224D

● Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 

2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và 

có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI/TV

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại 

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ camera IP cua các hãng khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, 

Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, 

Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

6,460,000 12,920,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-7232D

● Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog /  IP (tối đa 2 camera IP 

2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và 

có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI/TV

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, 

Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, 

Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

9,490,000 18,980,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

DVR HD CVI  2.0 MEGAPIXEL 



KB-8104D

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 6 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng 

cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

1,690,000 3,380,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-8108D

● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 12 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng 

cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

2,700,000 5,400,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 



KB-8116D

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 24 camera IP 

5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP 

từ địa điểm khác giảm chi phí 

● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 

1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng 

cáp 75-5)

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 720P

● Cổng ra: VGA/HDMI hỗ trợ chức năng Spot xuất hình độc lập

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

5,900,000 11,800,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-8132D

● Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP 

2Mp  ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera 

IP từ địa điểm khác giảm chi phí

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264

●Ghi hình ở độ phân giải 1080P/720P

● Cổng ra: VGA/2 HDMI/TV

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Audio : 16 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều

●Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ 

Onvif

●Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

● Hỗ trợ: 8 SATA  x 4TB, 2 USB 2.0, 1E SATA

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, 

Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, 

Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

22,900,000 45,800,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho ( 

Liên hệ với kinh doanh 

để biết số lượng ) 

Chính sách bảo hành KBVISION : 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam ( Tự tin về chất lượng hàng hoá) 

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng . 

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai 

hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất.



RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá 

mới nhất.

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 



MODEL HÌNH ẢNH CHI TIẾT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 

GIÁ LẺ  

(VNĐ)

BẢO 

HÀNH
TÌNH TRẠNG

KB-1001N

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

990,000 1,980,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

 Dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ chất lượng , ổn định phù hợp 

với công trình dân dụng hay dự án dành cho các vị trí không cần độ phân giải 

cao

CAMERA IP 1.0 MEGAPIXEL 

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KB- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao 

KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu Made in CHINA  (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà 

máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

                      + Giá cả cạnh tranh 

                      + Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/'+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống 

sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm /  Cloud.

CAMERA IP



KB-1002N

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, 

cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp 

nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn 

cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn 

định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

990,000 1,980,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1301N

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,390,000 2,780,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

CAMERA IP 1.3 MEGAPIXEL 



KB-1302N

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,390,000 2,780,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1305N

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên 

ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt 

hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,150,000 4,300,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-1304AN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên 

ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt 

hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,150,000 4,300,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-1001WN

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Kết nối WIFI

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

1,740,000 3,480,000 24 Tháng Có sẵn hàng tại kho 

KB-1002WN

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Kết nối WIFI

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 , IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

 ●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

2,040,000 4,080,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

CAMERA IP WIFI 1.0 MEGAPIXEL 

CAMERA IP WIFI 1.3 MEGAPIXEL 



KB-1301WN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,650,000 3,300,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-1302WN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,650,000 3,300,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)



KB-1302WAN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,950,000 3,900,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-1302WPN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

●Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng 

trường học bệnh viện

●Kết nối WIFI

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

2,950,000 5,900,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-2001N

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,590,000 3,180,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

Dòng camera nhập khẩu độ phân giả full HD chất lượng ổn định giá cạnh 

tranh đáp ứng nhu cầu giám sát độ phân giả cao của các dự án

CAMERA IP 2.0



KB-2002N

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,590,000 3,180,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-2002WAN

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,100,000 4,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB--2003AN

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,400,000 4,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-2005N

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên 

ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt 

hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

3,100,000 6,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-3001N

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,690,000 3,380,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

Dòng camera nhập khẩu độ phân giả full HD chất lượng ổn định giá cạnh 

tranh đáp ứng nhu cầu giám sát độ phân giải cao của các dự án

CAMERA IP 3.0 Megapixel IPC



KB-3002N

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,690,000 3,380,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-3003N

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên 

ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt 

hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

3,290,000 6,580,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)



KB-3001WN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,950,000 3,900,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-3002WN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,950,000 3,900,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-3004AN

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 

2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh 

và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên 

ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt 

hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ 

Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,490,000 4,980,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-2308IRSN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 

Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng 

Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 

0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan 

sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp quan 

sát tốt trong diều kiện bị ngược sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật thể di 

chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm 

điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc 

PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao động

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất 

kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

32,500,000 65,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

Dòng sản sản phẩm speedome cao cấp chuyên dùng cho các dự án như giám sát giao thông hay 

quản lý thành phố…..

Phát hiện xâm nhập khu vực cấm , đỗ xe trái phép phù hợp với dự án quản lý thành phố ,giám sát 

giao thông…

CAMERA SPEEDOME IPC 2.0 MEGAPIXEL 



KB-2408IRSN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 40x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 

Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng 

Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 

0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan 

sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp quan 

sát tốt trong diều kiện bị ngược sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật thể di 

chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm 

điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc 

PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao động

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất 

kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

56,500,000 113,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-1008PN

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

7,700,000 15,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

Dong sản phẩm IP speedome với những chức năng cao cấp với mức giá trung bình phù hơp cho 

các dự án .

Đáp ứng mọi nhu cầu giám sát tổng thể với các chức năng tuần tra thông minh , 

Thiết lập hàng rào ảo



KB-2008PN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 

128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

8,900,000 17,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-2308PN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

13,900,000 27,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

Nhận diện khuôn mặt

Hệ thống mở rộng thiết bị báo động  qua cổng alarm

ống kính zoom quang học lên đến 30X tầm nhìn xa hàng 

nghìn  mét kết hợp với tuần tra thông minh giúp tăng cường 

phạm vi giám sát lên đến hàng trăm mét



KP-1006PN

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

7,700,000 15,400,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-2009PN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

8,900,000 17,800,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KB-2306PN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 

0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 

128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

13,500,000 27,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-2007PN

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát 

trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 12x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 240°/s, xoay 360°  xoay ngang 360° không có điểm dừng

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị 

khác

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

6,900,000 13,800,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)



KB-2007sPN

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát 

trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp 

mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

2,950,000 5,900,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-2007IRPN

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát 

trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360° 

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp 

mất kết nối; hỗ trợ mic

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

3,750,000 7,500,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-2006PN

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x : co thể thấy biển số xe ở khoảng cách 120m , zoom 

số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức 

năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn 

trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc 

từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa bao động

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

10,900,000 21,800,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-100NK

● Bàn điều khiểm Camera IP Speedome

● Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, 

Zoom out)

● Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern

● Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước

4,900,000 9,800,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-8104ND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 

56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và 

ổn định hơn

Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

1,990,000 3,980,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

HD NVR  



KB-8108ND

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 

56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

●  Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và 

ổn định hơn

Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,450,000 4,900,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-8104FND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,050,000 4,100,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KB-8108FND

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

2,250,000 4,500,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-8104WND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

● Kết nối với camera WIFI  một cách dễ dàng 

●Hỗ trợ kết nối WPS

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

●  Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và 

ổn định hơn

Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

3,280,000 6,560,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-8116ND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 

200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và 

ổn định hơn

Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

●  Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

4,290,000 8,580,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-8132ND

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp 5MP , băng thông tối 

đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

4,990,000 9,980,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)



KB-8116PND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 

200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB,  1 eSATA( tăng khả năng mở rộng ổ 

cứng), 2USB (1 USB 3.0)

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ 

cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

9,950,000 19,900,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

KB-8132PND

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 

200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0)

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và 

ổn định hơn

Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

11,500,000 23,000,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh 

hoặc bán hàng để biết 

số lượng)

KB-8164PND4K

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh

● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 

384Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

●Đa hiển thị : Màn hình  1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16

● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ổ 

chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép mở 

rộng không gian lưu trữ

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

16,900,000 33,800,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG

Chính sách bảo hành KBVISION : 



Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản 

xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi) . 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).



MODEL HÌNH ẢNH CHI TIẾT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 

GIÁ LẺ  

(VNĐ)

BẢO 

HÀNH

TÌNH 

TRẠNG

KB-3005MSN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, 

giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp 

cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược 

sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan 

sát trong môi trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi 

trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất 

thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị  bỏ quên ,.. 

giúp phát huy tối đa khả năng giám sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°) 

điều khiển zoom focus từ xa

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí 

dây nguồn và nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong 

trường hợp mất kết nối 

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải 

dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

9,400,000 18,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

SMART IP

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KB- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao 

KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu Made in CHINA  (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia 

đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

                      + Giá cả cạnh tranh 

                      + Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/'+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống 

ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm /  Cloud.



KB-3004MSN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, 

giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp 

cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược 

sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi 

trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát 

hiện mất vật thể hay vật thể bị  bỏ quên .. giúp phát huy 

tối đa khả năng giám sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí 

dây nguồn và nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải 

dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi 

trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

8,540,000 17,080,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KB-1204FN

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với 

những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 

25/30fps@3M(2048x1536)

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° 

,khung hình Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế 

độ 1+3 ,4 khing hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ 

động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chứ năng chuyển 

đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiểu 

3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét

● Chức năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va 

đập - 5kg từ 40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn 

và nguồn cho camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi 

12,800,000 25,600,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-0504FN

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với 

những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920), 

25/30fps@UXGA

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° 

,khung hình Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế 

độ 1+3 ,4 khing hình độc lập và  chứcc năng ePTZ để chủ 

động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ  chứcc năng chống ngược sáng,  chức năng 

chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm,  chứcc năng chống 

nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét

●  chứcc năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va 

đập - 5kg từ 40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa  64gb

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn 

và nguồn cho camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động 

như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

4,250,000 8,500,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

HOME IP



KB-H30PWN

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) & 

25/30fps@1080P (1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, 

chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự 

động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp 

nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.0mm ( góc nhìn 77°)

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°

● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm 

tuần tra tự động

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có 

thể lên đến 50m

● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách 

hàng nào cũng có thể tự cài đặt được

● Tầm xa hồng ngoại: 10m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , 

ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên 

phần mềm BVISION Pro

● Hỗ trợ Micro USB

●Nguồn 5VDC 2A

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi 

2,250,000 4,500,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-H13PWN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, 

chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự 

động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp 

nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.0mm ( góc nhìn 77°)

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°

● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm 

tuần tra tự động

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có 

thể lên đến 50m

● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách 

hàng nào cũng có thể tự cài đặt được

● Tầm xa hồng ngoại: 10m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , 

ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên 

phần mềm BVISION Pro

● Hỗ trợ Micro USB

●Nguồn 5VDC 2A

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi 

trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

2,050,000 4,100,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-H30WN

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) & 

25/30fps@1080P (1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, 

chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự 

động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp 

nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 120°)

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có 

thể lên đến 50m

● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách 

hàng nào cũng có thể tự cài đặt được

● Tầm xa hồng ngoại: 10m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , 

ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên 

phần mềm BVISION Pro

● Hỗ trợ Micro USB

●Nguồn 5VDC

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi 

trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

1,350,000 2,700,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KB-H13WN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, 

chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự 

động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp 

nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 120°)

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có 

thể lên đến 50m

● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách 

hàng nào cũng có thể tự cài đặt được

● Tầm xa hồng ngoại: 10m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , 

ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên 

phần mềm BVISION Pro

● Hỗ trợ Micro USB

●Nguồn 5VDC

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi 

trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

1,150,000 2,300,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai 

hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi) . 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình 

và bảng giá mới nhất.

Chính sách bảo hành KBVISION : 



MODEL HÌNH ẢNH CHI TIẾT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 

GIÁ LẺ 

( VNĐ)
BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG

KH-N1001

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,390,000 2,780,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KH- SERIES - Hàng Chính Hãng - Nhập Khẩu Chính Ngạch từ Taiwan - Chất lượng cao có CO/CQ đầy đủ . 

KH- Series : dòng sản phẩm nhập khẩu Made in TAIWAN để phục vụ cho các dự án với quy mô lớn như : khu công nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện, ngân hàng, kho bãi… 

                       +  Không lo bảo hành / Phù hợp với dự án / Giá có thể giảm thêm tuỳ theo từng dự án cụ thể / Thời gian đặt hàng khoảng 30- 45 ngày . 

CAMERA  IP 1.0 /1.3 MEGAPIXEL 



KH-N1002

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-

DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và 

màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,390,000 2,780,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

KH-N1301

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

1,850,000 3,700,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-N1302

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

1,850,000 3,700,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

KH-N1305

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp 

lên ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 

và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,900,000 5,800,000 24 Tháng HÀNG ĐANG VỀ



KH-N1304A

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp 

lên ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 

và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,900,000 5,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-N1301W

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,200,000 4,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N1302W

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,200,000 4,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-AN1302W

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,600,000 5,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N1302WP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

●Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng 

trường học bệnh viện

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên 

đến 50m

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Tích hợp sẵn micro 

● Hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 64GB hỗ trợ tự ghi hình khi mất kết nối

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

4,100,000 8,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-N2001

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

 ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,200,000 4,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

CAMERA IP 2.0 MEGAPIXEL 



KH-N2002

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

2,200,000 4,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-AN2002W

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 

không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,800,000 5,600,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N2003A

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

3,200,000 6,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-N2005

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp 

lên ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 

và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

4,200,000 8,400,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

CAMERA IP 3.0/ 4.0 MEGAPIXEL



KH-N3001

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 

25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,600,000 5,200,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

KH-N3002

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 

25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,600,000 5,200,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-N3001W

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 

25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát 

qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải 

hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,600,000 5,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-N3002W

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 

25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

2,800,000 5,600,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N3004A

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 

25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp 

lên ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 

và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

3,500,000 7,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N3003

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 

25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống 

nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh 

sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp 

lên ống kính zoom focus tự dộng điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 

và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ 

trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 

ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

4,300,000 8,600,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

SMART IP 



KH-SN3005M

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét 

trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất 

phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện 

mất vật thể hay vật thể bị  bỏ quên ,.. giúp phát huy tối đa khả năng giám 

sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°) điều khiển zoom 

focus từ xa

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất 

kết nối 

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

12,900,000 25,800,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-SN3004M

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét 

trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất 

phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát hiện mất vật thể 

hay vật thể bị  bỏ quên .. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

11,500,000 23,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-FN1204

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho 

ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình 

Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khing hình độc lập 

và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chứ năng chuyển đổi 

Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. 

giúp hình ảnh luôn rõ nét

● Chức năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 

40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho 

camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

17,500,000 35,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-FN0504

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho 

ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình 

Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khing hình độc lập 

và  chứcc năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ  chứcc năng chống ngược sáng,  chức năng chuyển đổi 

Day/Night(ICR) ngày đêm,  chứcc năng chống nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. 

giúp hình ảnh luôn rõ nét

●  chứcc năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 

40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa  64gb

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho 

camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

5,800,000 11,600,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

CAMERA SPEEDOME 



KH-SN2308IR

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng 

Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 

0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù 

quan sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp 

quan sát tốt trong diều kiện bị ngược sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật 

thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao động

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp 

mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

44,000,000 88,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-SN2408IR

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 40x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 

1.0 Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng 

Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 

0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù 

quan sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp 

quan sát tốt trong diều kiện bị ngược sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật 

thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 

nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  

hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao động

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp 

mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết 

khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

76,000,000 152,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-N1008P

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

10,500,000 21,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N2008P

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 

128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

12,500,000 25,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-N2308P

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

18,500,000 37,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-N1006P

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 

90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

10,500,000 21,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-N2009P

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 

90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

12,500,000 25,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-N2306P

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 

0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 

90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 

128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

18,500,000 37,000,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-N2007P

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan 

sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 12x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 240°/s, xoay 360°  xoay ngang 360° không có điểm dừng

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công 

tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển 

thiết bị khác

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

9,000,000 18,000,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-N2007Ps

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan 

sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

4,200,000 8,400,000 24 Tháng ĐẶT HÀNG



KH-PN2007IR

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan 

sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 

25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, 

chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi 

tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360° 

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 

5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường 

hợp mất kết nối; hỗ trợ mic

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và 

nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời 

tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ....

5,100,000 10,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ

KH-100NK

● Bàn điều khiểm Camera IP Speedome

● Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom 

in, Zoom out)

● Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern

● Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước

7,500,000 15,000,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

HD NVR



KH-ND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 

56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,490,000 4,980,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-ND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 

56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,750,000 5,500,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-FND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,800,000 5,600,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-FND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

3,100,000 6,200,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-WND6104

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

● Kết nối với camera WIFI  một cách dễ dàng 

●Hỗ trợ kết nối WPS

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 

80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

●  Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

4,500,000 9,000,000 24 Tháng HÀNG SẮP VỀ



KH-ND6316S

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối 

đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

●  Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

5,400,000 10,800,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

KH-ND6332S

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6 MP , băng thông tối 

đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

6,100,000 12,200,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-ND6316M

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối 

đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB,  1 eSATA( tăng khả năng mở rộng 

ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0)

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

12,500,000 25,000,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)

KH-ND6332M

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối 

đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB,  1 eSATA( tăng khả năng mở rộng 

ổ cứng)( tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0)

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) 

chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên 

điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 

KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

14,500,000 29,000,000 24 Tháng Đặt hàng 



KH-4KND6364MR

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh

● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối 

đa 384Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

●Đa hiển thị : Màn hình  1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16

● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ổ 

chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép 

mở rộng không gian lưu trữ

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm 

trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như 

trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

33,900,000 67,800,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-4KND63128MR

.   Đầu ghi hình NVR 128 kênh 

.   Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp,                  

băng thông tối đa 384Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) 

.   Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn                        

hình 2: 1/4/8/9/16 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB    

3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby,                        

iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ 

.   Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc

39,500,000 79,000,000 24 Tháng Đặt hàng 



KH-4KND63128LR

.   Đầu ghi hình NVR 128 kênh 

.   Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp,                  

băng thông tối đa 384Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) 

.   Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn                        

hình 2: 1/4/8/9/16 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ:  chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2USB (1                   

USB 3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby,                        

iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ 

.   Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc

75,000,000 150,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-ND63256XLR

.   Đầu ghi hình NVR 256 kênh 

.   Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp /128 kênh 2.0Mp, băng                     

thông tối đa 512Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 1 HDMI 

.   Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64. Màn                 

hình2: 1/4 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 24 SATA lên đến 96TB, 1 eSATA l, 2USB 

 (1 USB 3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI .   Hỗ trợ 

128 users truy cập cùng lúc

175,000,000 350,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-E1004

.   Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA 

.   Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch 

.   Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 

.   Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s 

.   Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 4 SATA lên đến 24TB

7,500,000 15,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-E1008

.  Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA 

.  Kích thước Case chuẩn 2U 19-Inch 

.  Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 

.  Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s 

.  Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 8 SATA lên đến 48TB

9,700,000 19,400,000 24 Tháng

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh doanh hoặc 

bán hàng để biết số lượng)



KH-SV500

.  64 bit 4 core CPU, memory 4GB DDR3, tích hợp ổ đĩa hệ thống 

1TB 

.  Hỗ trợ tối đa 500 kênh (hỗ trợ tối đa 200 thiết bị kết nối)

.  Hỗ trợ 2000 tài khoản quản trị, 100 người sử dụng trực tuyến 

.  Băng thông tuyền tải tối đa 300M 

.  Băng thông lưu trữ 100M

39,500,000 79,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-SV2000

.  Intel core  processor Memory 8GB DDR3 

.  1 ổ đĩa hệ thống 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB mỗi ổ 

.  Hỗ trợ tối đa 2000 kênh (hỗ trợ tối đa 500 thiết bị        

kết nối)

.  Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị, 1000 người sử dụng   trực tuyến 

.  Băng thông tuyền tải tối đa 700M 

.  Băng thông lưu trữ 700M 

.  Hỗ trợ 20 nhánh máy chủ và 5 cấp độ 

.  Hiển thị 200 kênh trên 1 màn hình Emap

189,000,000 378,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-ST128R

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server 

quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 128 kênh, băng thông tối đa 256                    

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua 

mạng)

.   Bộ nhớ 8G ( hỗ trợ lên đến 16G), 48 ỗ cứng, 2 SAS 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an              

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng  

75,000,000 150,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH- ST512sR

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server 

quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua 

mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

103,000,000 206,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KH-ST512R

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server 

quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua 

mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

165,000,000 330,000,000 24 Tháng Đặt hàng 



KH--ST768R

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server 

quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 768 kênh, băng thông tối đa 1536 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua 

mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

300,000,000 600,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Chính sách bảo hành KBVISION : 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 
Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).



MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KM-1010D

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Hàng Chính Hãng - Nhập Khẩu Chính Ngạch từ Taiwan - Chất lượng cao có CO/CQ đầy đủ . 

KM-Series : dòng sản phẩm MADE IN TAIWAN hỗ trợ những dự án đặc thù của chính phủ, doanh nghiệp, ... Model và giá sản phẩm không đưa rộng 

rãi cho thị trường mà chỉ được cung cấp khi có thông tin cụ thể về dự án : Quy mô dự án, Chủ đầu tư, Nguồn vốn, ... và KBVISION sẽ có nhân viên 

chuyên trách để theo sát cũng như bảo vệ dự án cho đối tác trong vòng đời dự án  : Về giá, số lượng, sản phẩm theo từng model, giấy bảo lãnh, thư giới 

thiệu của nhà sản xuất, ....

             +  Không lo bảo hành / Phù hợp với dự án / Giá có thể giảm thêm tuỳ theo từng dự án cụ thể / Thời gian đặt hàng khoảng 30- 60 ngày ( tùy theo thời điểm 

có thể sơm hơn ) 

GIÁ
CAMERA  IP 1.0 MEGAPIXEL 



KM-2010D

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự 

động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 62°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt 

Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-1013D

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

CAMERA  IP 1.3 MEGAPIXEL 



KM-2013D

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-5013D

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự dộng điều 

khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-4013AD

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự dộng điều 

khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-1013DW

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-2013DW

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-2013DAW

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-2013WDP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

●Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng trường học bệnh viện

● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Tích hợp sẵn micro 

● Hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 64GB hỗ trợ tự ghi hình khi mất kết nối

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-1020D

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

CAMERA IP 2.0 MEGAPIXEL 



KM-2020D

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-2020WDA

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB

● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out

● Hỗ trợ 1 micro in

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-3020AD

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-5020D

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự dộng điều 

khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

CAMERA IP 3.0 MEGAPIXEL 



KM-1030D

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-2030D

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-1030WD

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh 

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server 

tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-2030WDN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 75°)

● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n)

50m

● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB

● Tầm xa hồng ngoại: 30m 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 

●Chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-4030DA

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự dộng điều 

khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-3030D

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Ghi hình:  20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp 

camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ~12mm ( góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự dộng điều 

khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Chuẩn kết nối Onvif

●Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần 

mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

SMART IP 



KM-5030SDM

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp 

cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị  bỏ quên ,.. giúp 

phát huy tối đa khả năng giám sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°) điều khiển zoom focus từ xa

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối 

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-4030SDM

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE

● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)

● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp 

cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,  chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh 

hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài

●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát hiện mất vật thể hay vật thể bị  bỏ quên .. giúp phát huy 

tối đa khả năng giám sát 

● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Chuẩn chống nước chống bụi IP66

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb

● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-4012FD

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế độ 

1+3 ,4 khing hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chứ năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiểu 

3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét

● Chức năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-4050FD

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG

● Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình  Panoramic kép , chế độ 

1+3 ,4 khing hình độc lập và  chứcc năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ  chứcc năng chống ngược sáng,  chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm,  chứcc năng chống 

nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét

●  chứcc năng phát hiện thông minh

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động:  1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), 

●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa  64gb

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 

động

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

CAMERA SPEEDOME 



KM-8023SDIR

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm 

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ 

Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp quan sát tốt trong diều kiện bị ngược 

sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao 

động

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 

1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-8024SDIR

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 40x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm

● Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ 

Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng

● Chức năng chống ngược sáng  quang học real WDR lên dến 140dB giúp quan sát tốt trong diều kiện bị ngược 

sáng

● Hỗ  trợ 20 truy cập cùng một lúc

● Hỗ chức năng theo dõi  thông minh autotracking:

● Hỗ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể,  xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....

● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa bao 

động

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 

1out

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 67

● Tầm xa hồng ngoại : 500m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 

trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-8010DP

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 

chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-8020DP

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-8023DP

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm 

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 

chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống nước và bụi IP 66 

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-9010DP

● Độ phân giải: 1.3 Megapixel

● Zoom quang 20x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 

chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-9020DP

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 20x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 

chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-9023DP

● Độ phân giải: 2.0 Megapixel

● Zoom quang 30x  , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Chuẩn chống va đập IK10

● Tầm xa hồng ngoại: 100m

●Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-7020DP

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 12x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 240°/s, xoay 360°  xoay ngang 360° không có điểm dừng

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Báo động:  2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ 

loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-7020DPs

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

●  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-7020DPIR

●Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học....

● Zoom  quang 4x , zoom số 16x

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày 

/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn

● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc

● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360° 

●Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt 

● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh 

● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ mic

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

 IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)

Nguồn 12 VDC

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng 

giá hay bên trong kho lạnh ....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-DK100

● Bàn điều khiểm Camera IP Speedome

● Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)

● Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern

● Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

HD NVR



KM - 463SNVR

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 863SNVR

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-463SFNVR

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-863SFNVR

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 8 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-461SWNVR

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

● Kết nối với camera WIFI  một cách dễ dàng 

●Hỗ trợ kết nối WPS

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

●  Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM-1663SNVR

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

●  Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-3263SNVR

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6 MP , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 4TB, 2USB 2.0

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-1663MNVR

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB,  1 eSATA( tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0)

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM - 3263MNVR

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

● Xem lại: 16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB,  1 eSATA( tăng khả năng mở rộng ổ cứng)( tăng khả năng mở rộng ổ 

cứng), 2USB (1 USB 3.0)

●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  :dễ dàng cài 

đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 4KR6463MNVR

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh

● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 384Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

●Đa hiển thị : Màn hình  1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16

● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ổ chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều 

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP 

Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM - 4KR12863MNVR

.   Đầu ghi hình NVR 128 kênh 

.   Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp,                  

băng thông tối đa 384Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) 

.   Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn                        

hình 2: 1/4/8/9/16 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB    

3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby,                        

iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ 

.   Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM-4KR12863LNVR

.   Đầu ghi hình NVR 128 kênh 

.   Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp,                  

băng thông tối đa 384Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) 

.   Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn                        

hình 2: 1/4/8/9/16 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ:  chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2USB (1                   

USB 3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby,                        

iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ 

.   Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - R25663XLNVR

.   Đầu ghi hình NVR 256 kênh 

.   Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp /128 kênh 2.0Mp, băng                     

thông tối đa 512Mbps 

.   Cổng ra: 1 VGA + 1 HDMI 

.   Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64. Màn                 

hình2: 1/4 

.    Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời 

.   Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm                

thanh hai chiều 

.   Hỗ trợ: 24 SATA lên đến 96TB, 1 eSATA l, 2USB 

 (1 USB 3.0) 

.   Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI .   Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM - E4

.   Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA 

.   Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch 

.   Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 

.   Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s 

.   Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 4 SATA lên đến 24TB

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - E8

.  Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA 

.  Kích thước Case chuẩn 2U 19-Inch 

.  Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 

.  Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s 

.  Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 8 SATA lên đến 48TB

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 500MS

.  64 bit 4 core CPU, memory 4GB DDR3, tích hợp ổ đĩa hệ thống 1TB 

.  Hỗ trợ tối đa 500 kênh (hỗ trợ tối đa 200 thiết bị kết nối)

.  Hỗ trợ 2000 tài khoản quản trị, 100 người sử dụng trực tuyến 

.  Băng thông tuyền tải tối đa 300M 

.  Băng thông lưu trữ 100M

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 200MS

.  Intel core  processor Memory 8GB DDR3 

.  1 ổ đĩa hệ thống 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB mỗi ổ 

.  Hỗ trợ tối đa 2000 kênh (hỗ trợ tối đa 500 thiết bị        

kết nối)

.  Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị, 1000 người sử dụng   trực tuyến 

.  Băng thông tuyền tải tối đa 700M 

.  Băng thông lưu trữ 700M 

.  Hỗ trợ 20 nhánh máy chủ và 5 cấp độ 

.  Hiển thị 200 kênh trên 1 màn hình Emap

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 128STS16

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 128 kênh, băng thông tối đa 256                    

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng)

.   Bộ nhớ 8G ( hỗ trợ lên đến 16G), 48 ỗ cứng, 2 SAS 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an              

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng  

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 512STS24

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 



KM - 512STS36

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

KM - 768STS48

.   Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý

.   Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng 

.   Hỗ trợ lên đến 768 kênh, băng thông tối đa 1536 

Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng)

.   Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD 

.   Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an           

toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD ( hot swap)

.   Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 

Liên hệ với kinh doanh để 

có giá tốt nhất 

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh 

để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Chính sách bảo hành KBVISION : 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam ( Tự 

tin về chất lượng hàng hoá ) 

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với: camera quan sát , đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với: báo cháy, âm thanh. Không bảo 

hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 



MODEL HÌNH ẢNH
GIÁ ĐẠI 

LÝ (VNĐ) 

GIÁ LẺ  

(VNĐ)

BẢO 

HÀNH

TÌNH 

TRẠNG

KA-SN5001 63,000,000 126,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KA-SN5002 65,300,000 130,600,000 24 Tháng Đặt hàng 

● Điều khiển lấy nét / phóng to thu nhỏ hình ảnh tự động với ống kính 2.8~12mm

● Tự động nhận biết độ sác nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất

● Hỗ trợ âm thanh và hồng ngoại led laser công nghệ mới

● Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình

● Cho phép xoay hình ảnh 90° và tự động cân đối hình ảnh 

● Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp

● Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực

● Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong 

môi trường ngược sáng

● Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập 

IK10

● Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V AC

● Dễ dàng điều chỉnh với thiết kế chân đế 3D

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KA - SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao có đầy đủ CO-CQ.

KA-Series : dòng sản phẩm Made in USA bao gồm những sản phẩm chuyên dụng kết hợp với những

 giải pháp phần mềm tiên tiến phục vụ cho các dự án lớn đòi hỏi khả năng quản lý và bảo mật cao cấp như : 

công trình chính phủ , dự án giao thông ,thành phố thông minh , Sân bay , ngân hàng....... 

● Điều khiển lấy nét / phóng to thu nhỏ hình ảnh tự động với ống kính 2.8~12mm

● Tự động nhận biết độ sác nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất

● Hỗ trợ âm thanh và hồng ngoại led laser công nghệ mới

● Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình

● Cho phép xoay hình ảnh 90° và tự động cân đối hình ảnh 

● Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp

● Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực

● Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong 

môi trường ngược sáng

● Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập 

IK10

● Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V AC

● Dễ dàng điều chỉnh với thiết kế chân đế 3D

CHI TIẾT



KA-SN1206 140,000,000 280,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

KA-SN5006 81,000,000 162,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

Lisence cho 1 thiết bị 900,000 1,800,000 24 Tháng Đặt hàng 

Lisence cho 100 thiết bị 78,800,000 157,600,000 24 Tháng Đặt hàng 

Lisence tron gói (bao gồm 

chi phí dịch vu trong 2 năm ) 
2,030,000,000 4,060,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

● Phần mềm quản lý trung tâm

● Hỗ trợ điều khiển lên đến 2000 thiết bị

● Hỗ trợ những tính năng đặc biệt phục vụ cho việc 

quan sát trong

+Giải pháp cho giáo dục

+Giải pháp cho bán lẻ

+Giải pháp cho giám sát thành phố

+Giải pháp cho Y tế

+Giải pháp cho cảng

+Giải pháp cho xăng Convenience Store

+Giải pháp cho Ngân hàng và Tài chính

+Giải pháp cho Gaming

+Giải pháp cho Logistics

+Giải pháp cho Địa điểm lớn

+Giải pháp cho sản xuất

+Giải pháp cho Doanh nghiệp lớn

●Camera chuyên dụng dùng để giám sát toàn cảnh

● Tự động nhận biết độ sác nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất

● Hỗ trợ âm thanh 

● Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình 

● Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp

● Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực

● Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong 

môi trường ngược sáng

● Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập 

IK10

● Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V

● Chuẩn nén hình ảnh kép H.264/MJPEG

● Phát hiện chuyện động

● Phóng to hình ảnh tĩnh và cắt hình ảnh linh hoạt

● Chức năng điều khiển Bitrate, đa luồng

● Sản xuất tại Mỹ

● Độ phân giải: 12.0 Megapixel

● Zoom quang 40x co thể nhìn vật thể ở cách xa 1km

● Hỗ trợ auto tracking va IVS : tự động theo  dõi đối tượng

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG

● Độ phân giải tối đa: 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng 

Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp 

hơn

● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc

● Tốc độ: 240°/s, xoay 360°

● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm 

tuần tra tự động

● Báo động:  7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ  hoặc PIR 

,1 báo động ra hỗ trợ loa bao động

KBiVMS ENTERPRISE



KA-SV2000 581,000,000 1,162,000,000 24 Tháng Đặt hàng 

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất 

● Hỗ trợ tối đa 2000 thiết bị

● Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị và 1000 user online

●Băng thông truyền tải tối đa 700M

● Băng thông lưu trữ tối đa

● Hơn 20 máy chủ và 5 cấp độ

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Chính sách bảo hành KBVISION : 

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Chính sách bán hàng KBVISION : 



HÌNH ẢNH MODEL 
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 
GIÁ LẺ (VNĐ) TÌNH TRẠNG

KB-VDP01H
Chuông cửa màn hình 

analog

Dùng trong nhà

Màn hình TFT LCD 4.3inch

5 nút nhấn kim loại.

Hỗ trợ 4 kênh báo động

Loại gắn tường

1,400,000 2,800,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP02H Màn hình giám sát analog

Dùng trong nhà

Màn hình TFT LCD 7inch

5 nút nhấn kim loại.

Hỗ trợ 6 kênh báo động, 1 kênh xuất

Loại gắn tường

1,850,000 3,700,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP01G Chuông cửa analog

Dùng ngoài trời.

Camera 600TVL

Kính cường lực

Hỗ trợ nhìn ban đêm.

Hỗ trợ mở khóa từ xa

Loại âm tường

1,690,000 3,380,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP02G Chuông cửa Analog

Dùng ngoài trời.

Camera 600TVL

nhựa chống chày

Hỗ trợ nhìn ban đêm.

Hỗ trợ mở khóa từ xa

Loại âm tường

1,390,000 2,780,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

CHI TIẾT

HỆ THỐNG VIDEO DOOR PHONE 

 THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Chuông của màn hình Analog

 Sản phẩm chuông cửa màn hình được nhập khẩu nguyên chiếc : Made in China giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như :

 gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

Chuông của màn hình IP



HÌNH ẢNH MODEL 
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ) 
GIÁ LẺ (VNĐ) TÌNH TRẠNG

KB-VDP01HN màn hình giám sát IP

Dùng trong nhà

Màn hình TFT LCD 7inch, hỗ trợ cảm ứng.

5 nút nhấn kim loại.

Hỗ trợ 6 kênh báo động và 1 kênh xuất

Hỗ trợ kết nối 32 camera IP

Hỗ trợ thẻ nhớ SD

Loại âm tường

3,700,000 7,400,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP01GN Chuông cửa IP

Dùng ngoài trời.

Camera 1.3MP

Kính cường lực

Hỗ trợ nhìn ban đêm.

Hỗ trợ mở cửa bằng thẻ từ, mở khóa từ xa

Hỗ trợ ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.

3,700,000 7,400,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP02GN Chuông cửa IP

Dùng ngoài trời.

Camera 1.3MP, ống kính 2.8mm

Vật liệu thép không rỉ

Hỗ trợ nhìn ban đêm.

Mở khóa từ xa

Hỗ trợ ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.

Loại âm tường,

6,200,000 12,400,000         

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-VDP03GN
Chuông của màn hình loại 

lớn có bàn phím số IP

Hiển thị màn hình 3.5inch.

Camera 1.3MP.

Hiệu ứng nhìn ban đêm.

Nhôm tản nhiệt.

Quản lý tập trung giám sát và các cuộc đàm thoại.

Chức năng đàm thoại.

Hỗ trợ mở cửa bằng password hoặc thẻ từ.

Hỗ trợ mở cửa từ xa.

Chức năng ghi âm và lưu trữ hình ảnh

Mở rộng chức năng báo động.

Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.

1,700,000 3,400,000           

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam ( Tự tin về chất lượng hàng hoá) 

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng . 

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử 

dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 
Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Chính sách bảo hành KBVISION : 

CHI TIẾT



Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng 

giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 



HÌNH ẢNH MODEL 
 GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ)  

GIÁ LẺ 

(VNĐ)
TÌNH TRẠNG

KB-SL01FR Khóa thông minh màu đỏ 6,900,000 13,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL01FS khóa thông minh màu bạc 6,900,000 13,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

KB-SL01FK khóa thông minh màu đen 6,900,000 13,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

KB-SL02FR
Khóa thông minh màu đỏ (hỗ trợ 

vân tay)
11,900,000 23,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL02FS
Khóa thông minh màu bạc (hỗ trợ 

vân tay)
11,900,000 23,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL02FK
Khóa thông minh màu đen (hỗ trợ 

vân tay)
11,900,000 23,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

CHI TIẾT

VILLA SMART LOCK (khóa thông minh cho nhà riêng)

 Sản phẩm Smartlock được nhập khẩu nguyên chiếc : Made in China sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu ,giá thành hợp lý phù hợp cho các công trình như :

 gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

 THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa

Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở 

cửa

Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ 

từ

Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu

Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu

Theo tiêu chuẩn Mỹ

4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, 

vân tay

Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở 

cửa

Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ 

từ

Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu

Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu

Theo tiêu chuẩn Châu Âu

HOTEL SMART LOCK (khóa thông minh cho khách sạn)

HỆ THỐNG SMARTLOCK



KB-SL01HS
khóa thông minh cho khách sạn 

màu bạc

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

2,500,000 5,000,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL01HG
khóa thông minh cho khách sạn 

màu vàng

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

2,500,000 5,000,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL02HS
khóa thông minh cho khách sạn 

màu bạc

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

Thiết kế bền chặt

3,500,000 7,000,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL02HG
khóa thông minh cho khách sạn 

màu vàng

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

Thiết kế bền chặt

3,500,000 7,000,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL03HS
khóa thông minh cho khách sạn 

màu bạc

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

Thiết kế bền chặt

3,900,000 7,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SL03HG
khóa thông minh cho khách sạn 

màu vàng

Mở khóa bằng thẻ từ

Báo động khi mở khóa sai.

Báo động khi nguồn yếu.

Đa quản lý.

Thiết kế bền chặt

3,900,000 7,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-ICRO1 Đầu đọc thẻ 1,900,000 3,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

KB-SLTO1 máy quản lý thẻ từ
Cài đặt số khóa.

Giám sát bằng các biểu tượng khóa.
6,900,000 13,800,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

IC card frequency 13.56MHz Thẻ từ 45,000 90,000

Có hàng tại kho

(Liên hệ kinh 

doanh hoặc bán 

hàng để biết số 

lượng)

Chính sách bảo hành KBVISION : 



Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương 

trình và bảng giá mới nhất.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam ( Tự tin về chất lượng hàng 

hoá) 

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng . 

- Bảo hành 24 tháng  đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng  đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp 

sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

-  Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành 

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi). 

-  Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION : 

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng. 

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).
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