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GIẤY CHỨNG NHẬN

KBT là Nhà Nhập khẩu 
& Phân phối chính thức DAHUA
tại Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN

KBT là Nhà Nhập khẩu 
& Phân phối chính thức IMOU
tại Việt Nam



NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

KBT chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm CCTV – WIFI 
CAMERA – SMART HOME – IT – PHỤ KIỆN và các giải pháp an 
ninh toàn diện thuộc các thương hiệu số 1 thị trường. Tất cả các 
sản phẩm do KBT phân phối đều được đảm bảo về chất lượng, với 
mức giá cạnh  tranh  và  dịch vụ  chăm  sóc  khách hàng  tận  tâm, 
chu đáo.

KBT với tầm nhìn trở thành nhà nhập khẩu và phân phối chuyên 
nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực CCTV, 
thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên lợi thế cạnh 
tranh cốt lõi.

Sứ mệnh của KBT là luôn lắng nghe thị trường, liên tục đổi mới và 
phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh 
nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo và tiên phong. 

Mục tiêu của KBT là trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp, 
minh bạch với hệ thống quản trị chuẩn mực, mang lại nhiều lợi ích 
nhất cho các nhà sản xuất với tiềm lực về vốn, hậu cần, khả năng 
bán hàng.

Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế và xã hội, trong       
giai đoạn sắp tới, KBT sẽ tiếp tục mở rộng phân phối sang các     
sản phẩm có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho 
khách hàng.

Với những thế mạnh và sự nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi sẽ mang 
đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất.

KBT - Cùng nhau không gì là không thể.
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CAMERA HDCVI

HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

DH-HAC-HFW1200CMP

• 2MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 25/30fps@1080P. 
• Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog
• Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux@F1.9
• DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR.
• Khoảng cách hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67, Chất liệu kim loại

986.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7", 
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 20m với 
   hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, 
• Chuẩn kháng nước IP67 , vỏ plastic.

DH-HAC-B1A21P
800.000 đ

COOPER

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 20m 
   với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 2.8mm, vỏ plastic.

DH-HAC-T1A21P
780.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 20m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại.

DH-HAC-B2A21P
992.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 20m 
   với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại.

DH-HAC-T2A21P
948.000 đ

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HFW1200SP-S5
1.194.000 đ

LITE 2.0MP

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HFW1200TP-S5
DH-HAC-HFW1200TP

1.114.000 đ• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
   với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HDW1200MP-S5
992.000 đ

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HFW1200TP-A-S5
DH-HAC-HFW1200TP-A

1.238.000 đ

DH-HAC-HFW1200TLP-S5

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 40m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ nhựa

DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5
1.238.000 đ992.000 đ
• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tầm xa hồng ngoại 80m 
   với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ nhựa

DH-HAC-HDW1200TMQP-A

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 60m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ nhựa + kim loại
• Tích hợp Mic

1.478.000 đ

DH-HAC-HFW1200SP 

HOT
SALES

HOT
SALES
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HOT
SALES

HOT
SALES

LITE PLUS 2.0MP FULL-COLOR-S2

DH-HAC-HUM3201BP-P

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8"
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ Starlight 
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Ống kính cố định 2.8mm siêu nhỏ
• Vỏ kim loại
• Hỗ trợ 1 cổng audio in

2.890.000 đ

• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 80m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HFW1200DP-S5
DH-HAC-HFW1200DP

1.402.000 đ
DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5
DH-HAC-HDW1200EMP-A

1.238.000 đ
• Camera thế hệ S5 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/
  AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7"
• 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tầm xa hồng ngoại 50m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại

DH-HAC-HFW1239CP-LED

• 2MP Full-color HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 2MP CMOS kích thước 1/2.8”
• 25/30fps@1080P. 
• Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog
• WDR (130dB), AWB, AGC, BLC, 
  3D-DNR, Super Adapt.
• Khoảng cách đèn Led trợ sáng 20m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

1.134.000 đ
DH-HAC-HFW1239CP-A-LED

• 2MP Full-color HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 2MP CMOS kích thước 1/2.8”
• 25/30fps@1080P. 
• Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog
• WDR (130dB), AWB, AGC, BLC, 
  3D-DNR, Super Adapt.
• Khoảng cách đèn Led trợ sáng 20m
• Tích hợp MIC
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

1.216.000 đ

DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

1.728.000 đ

DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 
  25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m
• Tích hợp Mic 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

1.522.000 đ
DH-HAC-HFW1239TP-LED-S2 

• 2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

1.546.000 đ
DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

1.856.000 đ
DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• Hỗ trợ: ICR, WDR(130dB), 
  AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

1.560.000 đ

DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED

• 2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

1.464.000 đ

DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

1.520.000 đ
DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2

• 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• 2MP CMOS kích thước 1/2.8”, 
  25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Hỗ trợ Super Adapt 
  (tự động cân bằng ánh sáng)
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

1.602.000 đ

LITE 2.0MP

CAMERA HDCVI
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CAMERA HDCVI

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7" 
  20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm, 
  chuẩn chống nước IP67
• Chất liệu nhựa + kim loại

DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED
1.980.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7" 
  20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm, 
  chuẩn chống nước IP67
• Chất liệu nhựa + kim loại

DH-HAC-HDW1509TLP-LED
1.820.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS tỉ lệ 16:9
  25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR 
• Tầm xa led 20m với led thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại 

DH-HAC-HFW1509TP-LED
1.916.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS tỉ lệ 16:9 
  25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm 
• Tầm xa led 20m với led thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại 

DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2
2.500.000 đ

10

LITE 5.0MP

DH-HAC-HFW1500CMP

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 25fps@5MP, 25@4MP, 25@1080P
• Tỉ lệ khung hình 16:9
• Thời gian thực không trễ hình 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại

1.600.000 đ

DH-HAC-HFW1500SP

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại

1.600.000 đ

DH-HAC-HFW1500TLP-S2

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 25fps@5MP, 25@4MP, 25@1080P
• Tỉ lệ khung hình 16:9
• Thời gian thực không trễ hình 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 40m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ nhựa

1.428.000 đ
DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tỉ lệ khung hình 16:9
• Thời gian thực không trễ hình
• Tích hợp Mic ghi âm 
•  ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 80m 
   với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại + nhựa

1.876.000 đ

• 5MP Starlight IR Bullet Camera
• Hỗ trợ 5MP@25fps khung hình 16:9 
• Hỗ trợ chuẩn đầu ra CVI/CVBS/AHD/TVI
• Thời gian thực không trễ hình
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại + nhựa 

DH-HAC-HDW1500TLMQP-S2
1.698.000 đ

• 5MP Starlight IR Bullet Camera
• Hỗ trợ 5MP@25fps khung hình 16:9 
• Hỗ trợ chuẩn đầu ra CVI/CVBS/AHD/TVI
• Thời gian thực không trễ hình
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại + nhựa 

DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2
1.964.000 đ

DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”
• 25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tỉ lệ khung hình 16:9
• Thời gian thực không trễ hình
• Tích hợp Mic ghi âm 
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại 

1.788.000 đ

DH-HAC-HFW1500DP-S2

• 5MP Starlight IR Bullet Camera
• Hỗ trợ 5MP@25fps khung hình 16:9 
• Hỗ trợ chuẩn đầu ra CVI/CVBS/AHD/TVI
• Thời gian thực không trễ hình
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 80m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại 

1.964.000 đ
DH-HAC-HDW1500MP

• 5MP Starlight IR Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7”,
  20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chuẩn đầu ra CVI/CVBS/AHD/TVI
• Thời gian thực không trễ hình
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
  với hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại 

1.500.000 đ

LITE 5MP FULL-COLOR 

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS tỉ lệ 16:9
  25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR 
• Tầm xa Led 40m với Led thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại + nhựa 

DH-HAC-HFW1509TLMP-LED
2.322.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS tỉ lệ 16:9 
  25fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm 
• Tầm xa Led 40m với Led thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại + nhựa 

DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2
2.500.000 đ



CAMERA HDCVI 4K

CAMERA HDCVI

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP CMOS kích thước 1/2.7" 
  20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 
  25/30fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1509TP-LED
1.916.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS (Tỉ lệ 16:9) 
• Hỗ trợ 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2
2.500.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS (Tỉ lệ 16:9) 
• Hỗ trợ 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1509TLQP-LED-S2
1.964.000 đ

• 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
• Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS (Tỉ lệ 16:9) 
• Hỗ trợ 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 20m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2
2.056.000 đ

LITE 4K

DH-HAC-HFW1800TP
2.500.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 
  4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 30m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-HAC-HFW1800TP-A
2.600.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 
  4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
   với khoảng cách 30m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-HAC-HFW1800TLP
2.210.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 
  4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 80m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-ME1509THP-PV
3.102.000 đ

TiOC 5MP

• 5MP Full-color HDCVI Active Deterrence
  Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS  
  kích thước 1/2.7" 20fps@5MP, 25/30fps
  @4MP, 25/30fps@1080P
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp Loa báo động, đèn cảnh báo xanh đỏ
• Tích hợp đèn LED trợ sáng 
  với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-ME1509TQP-PV
3.102.000 đ
• 5MP Full-color HDCVI Cảnh báo chủ động 
  Eyeball Camera
• Hỗ trợ 5MP@20fps
• Hỗ trợ chuẩn đầu ra CVI/CVBS/AHD/TVI
• Tích hợp công nghệ full-color Starlight
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Hỗ trợ cảnh báo chủ động với đèn LED 
  xanh đỏ, còi hú và cổng alarm out
• Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

LITE 5MP FULL-COLOR 
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DH-HAC-HFW1801DP
2.848.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 80m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1800MP
2.320.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 30m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1800TLP
2.210.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 30m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

2.580.000 đ
• 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 8MP CMOS kích thước 1/2.7”, 
  4K@25/30fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps.
• Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tích hợp đèn hồng ngoại 
  với khoảng cách 30m 
• Ống kính cố định 3.6mm
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-HAC-HDW1800TLP-A



HOT
SALES

HOT
SALES

• Đầu ghi hình 4 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 2 kênh bảo vệ vành đai (analog)
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 5M-N 
  (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 
  1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) 
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps)
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

3.394.000 đ
DH-XVR5104HS-I2

• Đầu ghi hình 8 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 8 kênh SMD Plus (analog),1 kênh
  nhận diện khuôn mặt (analog), 
  1 kênh bảo vệ vành đai
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Độ phân giải 1080P/720P/5MP/4MP
• Ghi hình camera độ phân giải 5MP/4MP1080@
  25fps cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+4), 
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

4.912.000 đ
DH-XVR5108HS-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 16 kênh SMD Plus (analog), 2 kênh 
  nhận diện khuôn mặt (analog) hoặc 
  2 kênh bảo vệ vành đai
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Độ phân giải 5MN(1-10fs) 1080P/720P/5MP/4MP
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 
  5MN(1-10fs) 4MN/1080P(1-15fs)
  cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8), 
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 16TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(1000Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

8.000.000 đ
DH-XVR5116HS-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 16 kênh SMD Plus (analog) hoặc 
  2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog) 
  hoặc 2 kênh bảo vệ vành đai
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Độ phân giải 1080P/720P/5MP/4MP
• Ghi hình camera độ phân giải: 5MN(1-10fs) 
  4MN/1080P(1-15fs)
  cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8), 
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 16TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(1000Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

10.222.000 đ
DH-XVR5216AN-I3
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ĐẦU GHI HÌNH XVR

• Đầu ghi hình 16 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 8 kênh SMD Plus (analog).
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Dộ phân giải 1080P/720P@25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 1080N/720P
  (1 fps – 25 fps), 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps), 
  cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+2)
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

5.002.000 đ
DH-XVR4116HS-I

• Đầu ghi hình 4 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Độ phân giải 1080P/720P/5MP/4MP
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 
  5MP/4MP1080@25fps
  cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2)
  hỗ trợ camera 6MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
• Hỗ trợ 1 kênh bảo vệ vành đai, 
  1 kênh nhận diện khuôn mặt

3.394.000 đ
DH-XVR5104HS-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa đến 8 kênh SMD Plus (analog)
• Chuẩn nén H265+/H265 độ phân giải 1080p@
  25/30 fps, 720p@ 25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải:  kênh 
  đầu tiên 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), 
  các kênh khác 1080N/720p (1 fps–15 fps); 
  960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+2) 
  chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps), 1 cổng RS485
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

7.556.000 đ
DH-XVR4216AN-I

3.394.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding, H.265+.
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• Độ phân giải 1080P/720P@25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 1080N/720P
  (1 fps – 25 fps), 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps), 
  cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+2).
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

DH-XVR4108C-I

ĐẦU GHI HÌNH XVR-AI

2.508.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding, H.265+
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• Dộ phân giải 1080P/720P@25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 1080N/720P
  (1 fps – 25 fps), 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps).
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1).
  hỗ trợ camera 2MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

DH-XVR4104C-I
2.070.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding, H.265+
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• Độ phân giải 1080P/720P@25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 1080N/720P
  (1 fps – 25 fps), 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps).
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1)
  hỗ trợ camera 2MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục

DH-XVR1B04-I
2.762.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding, H.265+
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• Độ phân giải 1080P/720P@25/30 fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 1080N/720P
  (1 fps – 25 fps), 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps).
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+2).
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
  hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục

DH-XVR1B08-I

ĐẦU GHI HÌNH XVR

2.488.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Chuẩn nén H264+/H264 
• Độ phân giải 1080P@25/30fps, 
  720P@25/30fps
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải: Kênh số 1: 
  1080N/720P(1~25/30fps), các kênh khác
  1080N(1~12fps)/720P(1~15fps); 960H/
  D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (8+2) 
  hỗ trợ camera 5MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45 (100Mbps)
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục

DH-XVR1A08

ĐẦU GHI HÌNH XVRĐẦU GHI HÌNH XVRĐẦU GHI HÌNH XVR



ĐẦU GHI HÌNH XVR

ĐẦU GHI HỖ TRỢ CAMERA 4K, H.265+

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 4K

• Đầu ghi hình 4 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP
  (1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 
  1 kênh, 4M-N/1080P 
  (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2)
  hỗ trợ lên đến camera 8MP, 
  chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng 
  mạng RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay
  quét 3D thông minh với giao thức Dahua

5.620.000 đ
DH-XVR5104H-4KL-X

• Đầu ghi hình 4 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP
  (1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 
  1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại. 
• Hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) 
  hỗ trợ lên đến camera 8MP, 
  chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(1000M)
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, 
  báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard.

4.498.000 đ
DH-XVR5104HS-4KL-X

5.170.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP
  (1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 
  1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) 
  hỗ trợ lên đến camera 8MP, 
  chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng 
  mạng RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua

XVR5104C-4KL-X

• Đầu ghi hình 4 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps);
  5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 
  4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+4) 
  hỗ trợ lên đến camera 8MP 
  với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus 1 kênh bảo vệ chu vi, 
  1 kênh nhận diện khuôn mặt 

4.622.000 đ
DH-XVR5104HS-4KL-I3

• Đầu ghi hình 8 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 
  5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 
 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 9 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+8) 
  hỗ trợ lên đến camera 8MP 
  với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus 2 kênh bảo vệ chu vi, 
  2 kênh nhận diện khuôn mặt 

7.732.000 đ
DH-XVR5108HS-4KL-I3

• Đầu ghi hình 8 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 
  5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 
  4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+4) 
  hỗ trợ lên đến camera 4MP, 
  chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua

6.932.000 đ
DHI-XVR5108HS-4KL

• Đầu ghi hình 16 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 
  5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 
  4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) 
  hỗ trợ lên đến camera 4MP 
  với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua

7.110.000 đ
DHI-XVR5116HS-S2

7.544.000 đ
• 4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 
  Digital Video Recorder
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 
  với hai luồng dữ liệu
• Độ phân giải 4K(1-7fps) 6MP(1-7fps) 5MP(1-7fps)
  4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps).
• Hỗ trợ ghi hình 4K, cổng ra 1 HDMI,1 VGA, 
• Hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời
• Hỗ trợ mở rộng kênh IP(4+4) hỗ trợ lên đến 
  camera 8MP băng thông 32Mbps
• Hỗ trợ IVS, Face Detection
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),1 cổng RS485.

DH-XVR7104HE-4KL-X
9.392.000 đ
• 8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 
  Digital Video Recorder
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
• Chuẩn nén H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu
• Độ phân giải 4K(1-7fps) 6MP(1-7fps) 5MP(1-7fps)
  4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps).
• Hỗ trợ ghi hình 4K, cổng ra 1 HDMI,1 VGA, 
• Hỗ trợ xem lại 9 kênh đồng thời
• Hỗ trợ mở rộng kênh IP(8+8) hỗ trợ lên đến 
  camera 8MP băng thông 64Mbps
• Hỗ trợ IVS, Face Detection
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),1 cổng RS485.

DH-XVR7108HE-4KL-X
13.350.000 đ
• 8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 
  Digital Video Recorder
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
• Chuẩn nén H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu
• Độ phân giải 4K(1-7fps) 4MP(1-15fps)
  1080P/720P(25/30fps).
• Hỗ trợ ghi hình 4K, cổng ra 1 HDMI,1 VGA, 
• Hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời
• Hỗ trợ mở rộng kênh IP(4+4) hỗ trợ lên đến 
  camera 8MP băng thông 64Mbps
• Hỗ trợ IVS, Face Detection
• Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),1 cổng RS485.

DH-XVR7208A-4K-X

• Đầu ghi hình 32 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 5MN(1~10fps); 
  4MN/3MP(1~15fps)(1~25/30fps)
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 16 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP32CH hỗ trợ lên
  đến camera 4MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(1000Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua

13.290.000 đ
DHI-XVR5232AN-S2

• Đầu ghi hình 16 kênh
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265
• Ghi hình ở độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP
  (1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 4M-N/1080P 
  (1~25/30fps) các kênh còn lại
• Cổng ra: 1 HDMI,1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh 
  đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên
  đến camera 4MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng 
  RJ45(100Mbps), hỗ trợ điều kiển quay quét 
  3D thông minh với giao thức Dahua

14.932.000 đ
DHI-XVR5216AN-4KL

• Đầu ghi hình 32 kênh, 
  hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding
• Hỗ trợ tối đa 16 kênh SMD Plus (analog) hoặc 
  2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog) 
  hoặc 2 kênh bảo vệ vành đai
• Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265
• Độ phân giải 1080P/720P/5MP/4MP
• Ghi hình ở độ phân giải: 5MN(1-10fs) 4MN/1080P
 (1-15fs) cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP 32 kênh
  hỗ trợ camera 6MP, chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 16TB, 2 cổng usb 2.0
• Truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

16.888.000 đ
DH-XVR5232AN-I3

ĐẦU GHI HÌNH XVR-AI
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• Camera Wifi quay quét 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Chuẩn nén hình ảnh: H.264
• Chế độ ICR, DWDR, 2D-DNR, AWB, AGC
• Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 86°
• Quay quét: Ngang 355°, dọc -5°- 80°
• Tầm xa hồng ngoại 10m 
• Hỗ trợ các tính năng: Theo dõi đối tượng, 
  phát hiện chuyển động, phát hiện con người, 
  phát hiện âm thanh bất thường
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Tích hợp còi báo động.
• Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 256GB.
• Nguồn DC 5V1A đi kèm, công suất <3,5W

1.098.000 đ
IPC-A22EP-D-V2

• Camera Wifi cố định 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Chuẩn nén H.264 
• Ống kính cố định 2,8mm, góc nhìn 104°
• Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 10m 
• Tích hợp còi báo động. 
• Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều (Full-duplex)
• Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện 
  con người, phát hiện chuyển động, phát hiện 
  âm thanh bất thường.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB 
• Hỗ trợ kết nối Wifi, ONVIF, Cloud
• Nguồn: DC5V-1A , công suất <3,1W 
• Chất liệu vỏ nhựa 

954.000 đ
IPC-C22EP-D

• Camera Wifi thân cố định ngoài trời 
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 20fps@1080P
• Chuẩn nén H.264 
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 98°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại: 30m
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện 
  con người, phát hiện chuyển động
• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB 
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, 
  hỗ trợ 2 ăng-ten 
• Nguồn: DC12V0.5A, công suất <3.5W
• Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP67

1.492.000 đ
IPC-F22P-D

• Camera wifi thân cố định ngoài trời 
  FULL COLOR 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 20fps@1080P
• Chuẩn nén H.264 
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 98°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,2D-DNR
• Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
• Hỗ trợ đèn led trợ sáng tầm xa đến 15m
• Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, 
  phát hiện con người
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <5.1W.
• Chất liệu vỏ nhựa, IP67

1.732.000 đ
IPC-F22FP-D

• Camera wifi thân cố định Full Color 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 20fps@2MP(1920x1080)
• Chuẩn nén: H.264
• Chế độ ICR, DWDR, 2DDNR, AWB, AGC
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
• 4 chế độ quan sát: Full Color, hồng ngoại, 
  Thông minh và tắt.
• Tầm quan sát ban đêm: 30m
• Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, 
   phát hiện con người.
• Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
• Tích hợp đèn và còi báo động (110dB)
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
• Nguồn: DC12V1A đi kèm, công suất <5.32W
• Chất liệu vỏ nhựa + kim loại, IP67

2.090.000 đ
IPC-F22FEP-D

• Camera wifi thân cố định Full Color 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25fps@2MP(1920x1080)
• Chuẩn nén: H.265
• Chế độ ICR, DWDR, 2DDNR, AWB, AGC
• Ống kính cố định: 3.6mm góc nhìn 91°
• 4 chế độ quan sát: Full Color, hồng ngoại, 
  Thông minh và tắt.
• Tầm quan sát ban đêm: 30m
• Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, 
  phát hiện con người.
• Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
• Tích hợp đèn và còi báo động (110dB)
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
• Nguồn: DC12V1A đi kèm, công suất <10W
• Chất liệu vỏ kim loại, IP67

2.196.000 đ
IPC-F26FP

• Camera Wifi cố định 2.0MP PIR
• Cảm biến: 1/2.7” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H.265 
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 105°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,2D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại: 10m
• Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều Full Duplex.
• Tích hợp cảm biến PIR, phát hiện các chuyển
  động thân nhiệt, giúp hạn chế báo động giả.
• Tích hợp cổng xuất báo động in/out
• Hỗ trợ tính năng: phát hiện chuyển động, 
  phát hiện âm thanh bất thường, PIR
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V-1A , công suất <3.6W
• Chất liệu vỏ nhựa

1.648.000 đ
IPC-K22P

• Camera wifi dome cố định báo động
• Cảm biến: 1/2.7” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H.265
• Ống kính cố định 2.8mm góc nhìn 114°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC, 2D-DNR
• Hỗ trợ đèn hồng ngoại tầm xa đến 30m
• Hỗ trợ chức năng Soft AP
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, 
   âm lượng loa (còi) 110dB
• Hỗ trợ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con
  người, báo động qua đèn sáng và còi báo động
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <7W
• Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67

2.136.000 đ
IPC-T26EP

• Camera Wifi PT Full Color 2.0MP 
• Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải 25/30fps@2.0M(1920×1080)
• Ống kính cố định 3.6mm, 
  góc nhìn 89°(H), 46°(V), 105°(D)
• Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
• Chuẩn nén H.265
• Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR
• 4 chế độ sáng: Tự động, Full Color, Hồng ngoại và tắt.
• Cảnh báo chủ động: bật đèn và hú còi
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều 
• Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con
  người, phát hiện chuyển động, Smart Tracking
• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
• Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN, tích hợp Wi-Fi
• Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <5.32W
• Chất liệu vỏ kim loại + nhựa kết hợp, IP66. 

2.746.000 đ
IPC-S22FP

• Camera dome PT PoE Full color 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 20fps@1080P
• Chuẩn nén H.264
• Ống kính cố định 3.6mm góc nhìn 86°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC, 2D-DNR
• Tầm nhìn ban đêm đến 30m
• Tích hợp mic 
• Hỗ trợ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con
  người, theo dõi đối tượng
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <6.2W, PoE
• Chất liệu vỏ nhựa, IP66

1.648.000 đ
IPC-S21FAP

• Camera dome PT Full color 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP CMOS
• Độ phân giải: 20fps@1080P
• Chuẩn nén H.264
• Ống kính cố định 3.6mm góc nhìn 86°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC, 2D-DNR
• Tầm nhìn ban đêm đến 30m
• Hỗ trợ chức năng Soft AP
• Tích hợp mic 
• Hỗ trợ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con
  người, theo dõi đối tượng
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <6.2W
• Chất liệu vỏ nhựa, IP66

2.014.000 đ
IPC-S21FP

IP CAMERA 2.0MP WIFI

• Camera Wifi quay quét 2.0MP
• Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP CMOS
• Chuẩn nén hình ảnh: H.265
• Chế độ ICR, DWDR, 2D-DNR, AWB, AGC
• Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 89°
• Quay quét: Ngang 355°, dọc 0°- 90°, auto tour
• Tầm xa hồng ngoại 10m 
• Hỗ trợ các tính năng: Theo dõi đối tượng, 
  phát hiện chuyển động, phát hiện con người, 
  phát hiện âm thanh bất thường
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Tích hợp đèn và còi báo động, cảnh báo chủ động
• Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 256GB.
• Nguồn DC 5V1.5A đi kèm, công suất 5,5W

1.770.000 đ
IPC-A26LP
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IMOU SMART HOME

• Đầu ghi hình IP Wifi Imou 4 kênh
• Hỗ trợ camera IP Imou độ phân giải tối đa 6MP
• Hỗ trợ tính năng tự động kết nối Auto Paring
• Hỗ trợ tính năng Camera Repeater để mở
  rộng khoảng cách kết nối
• Độ phân giải: 1ch@6MP/2ch@4MP/
  4ch@1080P/8ch@720P
• Ghi hình: 1080p/720p
• Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
• Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
• Xem lại: 1/4 kênh cùng lúc
• Cổng Audio I/O: 1/1
• Tích hợp Dual ăng-ten phát sóng mạnh và ổn định
• Băng thông tối đa: Có dây 40Mbps, Wifi16Mbps, 
  hỗ trợ ONVIF
• Nguồn DC12v1.5A, thiết kế vỏ kim loại

IP CAMERA 4.0MP WIFI

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH / 8 KÊNH 

• Đầu ghi hình IP Wifi Imou 8 kênh
• Hỗ trợ camera IP Imou độ phân giải tối đa 6MP
• Hỗ trợ tính năng tự động kết nối Auto Paring
• Hỗ trợ tính năng Camera Repeater để mở
  rộng khoảng cách kết nối
• Độ phân giải: 1ch@6MP/2ch@4MP/
  4ch@1080P/8ch@720P
• Ghi hình: 1080p/720p
• Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
• Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
• Xem lại: 1/4 kênh cùng lúc
• Cổng Audio I/O: 1/1
• Tích hợp Dual ăng-ten phát sóng mạnh và ổn định
• Băng thông tối đa: Có dây 40Mbps, Wifi16Mbps, 
  hỗ trợ ONVIF
• Nguồn DC12v1.5A, thiết kế vỏ kim loại

2.746.000 đ
NVR1108HS-W-S2

• Camera Wifi quay quét 4.0MP
• Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP CMOS
• Chuẩn nén hình ảnh: H.265
• Chế độ ICR, DWDR, 2D-DNR, AWB, AGC
• Ống kính cố đinh 3.6mm, góc nhìn 92°
• Quay quét: Ngang 355°, dọc -5°- 80°
• Tầm xa hồng ngoại 10m 
• Hỗ trợ các tính năng thông minh: Theo dõi đối
  tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con
  người, phát hiện âm thanh bất thường
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Tích hợp còi báo động.
• Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 256GB.
• Nguồn DC 5V1A đi kèm, công suất <5W

1.388.000 đ
IPC-A42P-D-V2

• Camera Wifi thân cố định 4.0MP
• Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
• Chuẩn nén: H.265
• Chế độ ICR, DWDR, 2DDNR, AWB, AGC
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 106°
• Tầm xa hồng ngoại: 30m
• Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, 
  phát hiện con người
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten.
• Nguồn: DC12V0.5A đi kèm, công suất <3.5W
• Chất liệu vỏ nhựa, chống bụi nước IP67.

1.708.000 đ
IPC-F42P-D

• Camera wifi thân cố định ngoài trời 
  FULL COLOR 4.0MP
• Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
• Chuẩn nén H.265 
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 106°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,2D-DNR
• Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
• Hỗ trợ đèn led trợ sáng tầm xa đến 15m
• Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động,
   phát hiện con người
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <5.1W.
• Chất liệu vỏ nhựa, IP67

1.952.000 đ
IPC-F42FP-D

• Camera wifi thân cố định ngoài trời 
  FULL COLOR 4.0MP
• Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP CMOS
• Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
• Chuẩn nén H.265 
• Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 104°
• Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,2D-DNR
• Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
• Hỗ trợ đèn led trợ sáng tầm xa đến 30m
• Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, 
  phát hiện con người báo động bằng đèn và còi
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
• Kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
• Nguồn: DC12V1A , công suất <7W.
• Chất liệu vỏ nhựa + kim loại, IP67

2.196.000 đ
IPC-F42FEP-D

• Camera PT PoE Full Color 4.0MP 
• Độ phân giải 4.0 MP CMOS
  kích thước 1/3”, 25/30fps@4.0MP(2560x1440)
• Ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn 79°(H)
• Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
• Chuẩn nén H.265, 
• Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR.
• 4 Chế độ ban đêm: Tự động, Full Color, 
  Hồng ngoại và tắt. 
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ tính năng: phát hiện con người, phát hiện 
  chuyển động, Smart Tracking.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
• Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN
• Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <6.2W, PoE
• Chất liệu vỏ nhựa , IP66. 

1.892.000 đ
IPC-S41FAP

• Camera Wifi PT Full Color 4.0MP 
• Độ phân giải 4.0 MP CMOS
  kích thước 1/3”, 25/30fps@4.0MP(2560x1440)
• Ống kính cố định 3.6mm,
  góc nhìn 79°(H), 46°(V), 107°(D)
• Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
• Chuẩn nén H.265, 
• Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR.
• 4 Chế độ ban đêm: Tự động, Full Color, 
  Hồng ngoại và tắt. 
• Tích hợp mic 
• Hỗ trợ tính năng: phát hiện con người, phát hiện 
  chuyển động, Smart Tracking.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
• Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN, tích hợp Wi-Fi 
• Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <6.2W
• Chất liệu vỏ nhựa , IP66. 

2.258.000 đ
IPC-S41FP

• Camera Wifi PT Full Color 4.0MP 
• Độ phân giải 4.0 MP CMOS
  kích thước 1/2.7”, 25/30fps@4.0MP(2560x1440)
• Ống kính cố định 3.6mm,
  góc nhìn 88°(H), 46°(V), 107°(D)
• Quay quét: ngang 0-355°, dọc 0-90°
• Chuẩn nén H.265, 
• Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR.
• 4 Chế độ ban đêm: Tự động, Full Color, 
  Hồng ngoại và tắt.
• Cảnh báo chủ động: bật đèn và hú còi 
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ tính năng: phát hiện con người, phát hiện 
  chuyển động, Smart Tracking.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
• Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Cloud, LAN, tích hợp Wi-Fi 
• Nguồn cấp: DC12V1A, Công suất <5.32W
• Chất liệu vỏ nhựa , IP66. 

3.050.000 đ
IPC-S42FP-D
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2.074.000 đ
NVR1104HS-W-S2



HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

HOT
SALES

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 20fps@4M(2688×1520) & 
  25/30fps@4M(2560×1440) 
• Hỗ trợ mã hóa 2 luồng với 
  định dạng H.265+, H.265
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 20fps@4M(2688×1520) & 
  25/30fps@4M(2560×1440) 
• Hỗ trợ mã hóa 2 luồng với 
  định dạng H.265+, H.265
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web
 

DH-IPC-HFW1431SP-S4
2.900.000 đ 3.000.000 đ

DH-IPC-HDW1431SP-S4

DH-IPC-HFW1230S1P-S5
DH-IPC-HFW1230S1-S5

2.086.000 đ
DH-IPC-HDW1230T1P-S5
DH-IPC-HDW1230T1-S5

2.086.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa.

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa.

DH-IPC-HDPW1230R1-S5
1.706.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu nhựa.

DH-IPC-HFW1230SP-S4
DH-IPC-HFW1230S-S5

2.130.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web

DH-IPC-HDW1230SP-S4
DH-IPC-HDW1230S-S5

2.086.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web

DH-IPC-HDBW1431EP-S4
2.922.000 đ
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/2.3”.
• 20fps@4M(2688×1520) & 
  25/30fps@4M(2560×1440) 
• Chuẩn nén H265+ 
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67, IK10.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web

DH-IPC-HFW1431S1P-A-S4
DH-IPC-HFW1431S1-A-S4

2.558.000 đ
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa.

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67, IK10.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại
• Hỗ trợ xem qua giao diện Web

DH-IPC-HDBW1230E-S5
2.710.000 đ

ALPS H.265 2MP

ALPS H.265 4MP

CAMERA IP 

DH-IPC-HDW1431T1P-A-S4
DH-IPC-HDW1431T1-A-S4

2.558.000 đ
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu kim loại + nhựa.

DH-IPC-HDPW1431R1P-S4
2.558.000 đ
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Chất liệu nhựa.
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VehicieHuman

CAMERA IP FULL COLOR 2.0MP - 4.0MP

Full- olor

• 2MP Full-color Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
   Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

• 2MP Full-color Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
   Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 40m
• 1/1 audio in/out. 2/2 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

• 2MP Full-color Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2
3.316.000 đ

DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2
3.828.000 đ 3.316.000 đ

DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2

LITE 2MP NON POE

LITE 2MP FULL-COLOR

DH-IPC-HDW1230DV-S6
1.740.000 đ
• 2MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m Smart light
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S/Profile T)
• Điện áp DC12V (Non PoE), công suất <4.1W
• Chất liệu kim loại + Nhựa, IP67

DH-IPC-HFW1230DS1-S5
1.770.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m Smart light
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S/Profile T)
• Điện áp DC12V (Không hỗ trợ PoE), 
  công suất <3.3W
• Chất liệu kim loại + Nhựa, IP67

DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5
2.700.000 đ
• 2MP Full-color Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Khoảng cách đèn Led trợ sáng 15m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af) 
  công suất <5.3W
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4
DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5

2.700.000 đ
• 2MP Full-color Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Khoảng cách đèn Led trợ sáng 15m
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af) 
  công suất <6W
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

• 2MP Eyeball  WIFI Camera CMOS kích thước 1/3”
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H.265+, H.265
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: 
  Phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh
• Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V

• 4MP Eyeball  WIFI Camera CMOS kích thước 1/3”
• 20fps@4MP(2560x1440)
• Chuẩn nén H.265+, H.265
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: 
  Phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh
• Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V

2.248.000 đ
DH-IPC-HDW1230DTP-STW
DH-IPC-HDW1230DT-STW

DH-IPC-HDW1430DTP-STW
DH-IPC-HDW1430DT-STW

2.558.000 đ
• 2MP Bullet WIFI Camera CMOS kích thước 1/3”
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: 
  Phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh
• Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V

• 4MP Bullet WIFI Camera CMOS kích thước 1/3”
• 20fps@4MP(2560x1440)
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: 
  Phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh
• Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp DC12V

DH-IPC-HFW1230DTP-STW
DH-IPC-HFW1230DT-STW

2.170.000 đ
DH-IPC-HFW1430DTP-STW
DH-IPC-HFW1430DT-STW

2.480.000 đ

ALPS H.265 2MP-4MP WIFI

NETWORK CAMERA
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DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2
3.486.000 đ
• 4MP Lite Full-color Bullet Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/1.3”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@4MP
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

LITE 4MP FULL-COLOR

• 4MP Full-color Bullet Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
   Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 40m
• 1/1 audio in/out. 2/2 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2
4.020.000 đ

• 4MP Full-color Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Khoảng cách đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

3.486.000 đ
DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2

• 2MP IR Mini Dome Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

• 2MP IR Mini Dome Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2
2.722.000 đ

DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2
2.978.000 đ

Starlight Starlight

• 2MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh IVS, SMD
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm. (2.8mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2
3.706.000 đ

• 2MP IR Bullet Network Camera
• Camera chuyên dụng đường phố
•  Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
•  Max 25/30fps@1080P, hỗ trợ công nghệ Starlight.
•  Hỗ trợ định dạng H.265 / H.265+
•  ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Ống kính cố định 3.6mm, 6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif (Profile S / G / T).
• Chuẩn chống nước IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
• Chất liệu kim loại + nhựa

3.234.000 đ

DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2
DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2
DH-IPC-HFW2231T-AS-S2

3.572.000 đ
• 2MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 80m với Smart light
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

Starlight Starlight

Starlight

• 2MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh:
   Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2
6.840.000 đ

Starlight

• 2MP IR Vari-focal Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 40m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

6.840.000 đ
DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2

Starlight

LITE STARLIGHT H265+

DH-IPC-HFW2230S-S-S2
DH-IPC-HFW2230SP-S-S2
2.552.000 đ
• 2MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HFW2231SP-S-S2
2.978.000 đ
• 2MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

Starlight Starlight

DH-IPC-HDW2230T-AS-S2

2.552.000 đ
• 2MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 2.8mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + Nhựa, IP67

Starlight

DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2
2.978.000 đ
• 2MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 2.8mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + Nhựa, IP67

Starlight

DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2

DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2
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• 8MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HFW2831SP-S-S2
5.600.000 đ

• 8MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 80m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10

DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2
7.320.000 đ

8MP WDR 120dB

• 8MP IR Dome Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight
• Chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10

DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2
5.786.000 đ

• 8MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67

DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2
6.328.000 đ

• 8MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2
8.370.000 đ

• 8MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2
7.910.000 đ

• 8MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HDW2831TMP-AS-S2
5.694.000 đ

• 8MP IR Vari-focal Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 40m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HDW2831TP-ZS-S2
8.050.000 đ

• 8MP IR Vari-focal Dome Nework Camera
• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.7”
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập.
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 40m với Smart light
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10

DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2
8.370.000 đ

4MP WDR 120dB

• 4MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 80m với Smart light
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10

3.998.000 đ
DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2

• 4MP IR Mini Dome Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
   Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10

DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2
3.234.000 đ

• 4MP IR Bullet Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Chất liệu kim loại, IP67

DH-IPC-HFW2431SP-S-S2
3.234.000 đ

• 4MP IR Eyeball Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67

2.808.000 đ
DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2

• 4MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera
• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
   Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Tích hợp Mic
• 1/1 audio in/out. 1/1 alarm in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm. (2.8mm)
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2
3.976.000 đ
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LITE AI 4MP

• Độ phân giải 2.0mp CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Tích hợp mic, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính cố định 3.6mm 
(Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3241EP-AS
4.968.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 80m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 2/2 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 6mm, 8mm, 12mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Nhựa +  kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2
4.968.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 2.8mm 
  (Có thể lựa chọn 3.6mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M
4.968.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3241EP-S
4.766.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3241EP-AS
4.968.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Nhựa +  kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW3241TMP-AS
5.576.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3241TP-ZS
8.924.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3241TP-ZAS
9.634.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Tích hợp mic, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3441EP-AS
5.880.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 80m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 2/2 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 8mm, 12mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2
6.084.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, kết nối 4G 
• Chuẩn nén H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 2/2 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính 3.6mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668
Liên hệ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 40m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS
Liên hệ

• 2MP Full-color Warm LED Bullet 
  WizSense Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa led 30m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tích hợp Mic
• Ống kính cố định 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu  kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED
5.950.000 đ

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa led 30m với Smart light
• Tích hợp mic, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính 3.6mm
• Tích hợp Mic
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại + nhựa, IP67.

DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED
5.734.000 đ

LITE AI 2MP
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LITE AI 8MP

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3441EP-S
5.576.000 đ 5.576.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ Starlight, 
• Chuẩn nén H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3441EP-AS

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với Smart light
• Tích hợp mic, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Ống kính cố định 3.6mm 
  (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW3441TMP-AS
5.880.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW3441TP-ZS
9.126.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW3441TP-ZAS
10.140.000 đ 9.634.000 đ

• Độ phân giải 4.0MP CMOS kích thước 1/3”.
• 25/30fps@4MP (2688 × 1520)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H.265+
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 40m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS

• Độ phân giải 8.0MP CMOS kích thước 1/2.8”.
• 20fps@8MP (3840 × 2160)
• Hỗ trợ Starlight, chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ chức năng thông minh: 
  Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe)
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 60m với Smart light
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tiêu cự điều chỉnh 2.7 - 13.5mm
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW3841TP-ZS
Liên hệ

CAMERA TiOC

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 8MP(3840 x 2160)@30 fps (AI tắt)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color 
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 30m  
• Hỗ trợ: ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại + nhựa, IP67.

DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV
Liên hệ

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7”.
• Độ phân giải 4MP(2688 × 1520)@30 fps
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color 
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 40m  
• Hỗ trợ hồng ngoại lên đến 30m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt
   người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại + nhựa, IP67.

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-S3
9.634.000 đ

• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.7”.
• Độ phân giải 5MP(2592 x 1944) @20fps 
• Mã hóa 3 luồng với định dạng H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color 
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 40m
• Hỗ trợ hồng ngoại lên đến 30m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. 
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV-S3
8.938.000 đ

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 8MP(3840 x 2160) @30 fps (AI tắt)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color 
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 30m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV
Liên hệ

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP(1920 × 1080) @30 fps
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 30m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai (Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67.

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP(1920 × 1080) @30 fps
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 40m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại + nhựa, IP67.

DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV
6.928.000 đ

DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV
7.934.000 đ

• Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7”.
• Độ phân giải 4MP(2688 x 1520) @30 fps
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color 
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 30m
• ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ SMD Plus, Bảo vệ vành đai(Phân biệt 
  người và xe) Tripwire, Intrusion
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic và loa. Đèn trợ sáng, 
  đèn cảnh báo xanh đỏ
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV
7.706.000 đ

LITE AI 4MP
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PRO - AI 

• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight 
• Hỗ trợ hồng ngoại thông minh lên đến 60m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm, 8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Tích hợp loa và đèn sáng.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10, chuẩn Onvif 2.4.

DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV
Liên hệ

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color Starlight
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 25m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ chức năng IVS: Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm, 8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10, chuẩn Onvif 2.4.

Liên hệ
DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED

• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Hỗ trợ hồng ngoại thông minh lên đến 50m
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 30m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Tích hợp Mic , Tích hợp loa và đèn sáng.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW5241TMP-AS
Liên hệ

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải  4MP 25/30 fps@2688 × 1520, 
  50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(140dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm ( có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải  4MP 25/30 fps@2688 × 1520, 
  50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color Starlight
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 20m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(140dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67, IK10.

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color Starlight
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 80m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ chức năng IVS : Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 
  6mm, 8mm,12mm)
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

Liên hệ

Liên hệ

DH-IPC-HFW5241TP-SE

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW5241EP-SE
DH-IPC-HFW5241EP-S

Liên hệ
• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải  4MP 25/30 fps@2688 × 1520, 
  50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(140dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW5442EP-SE
DH-IPC-HFW5442EP-S

DH-IPC-HDW5442TMP-AS
Liên hệ

Liên hệ
DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải 4MP 25/30 fps, 
  50fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 20m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(140dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion.
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HFW5442TP-SE
DH-IPC-HFW5442TP-S
Liên hệ

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/1.8”.
• Độ phân giải  4MP 25/30 fps@2688 × 1520, 
  50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Full-Color Starlight
• Hỗ trợ đèn LED trợ sáng lên đến 40m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(140dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tích hợp Mic
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67.

Liên hệ
DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.7”.
• Độ phân giải  5MP 20 fps@2592 × 1944, 
  50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 
  6mm, 8mm, 12mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu Kim loại, IP67, IK10.

Liên hệ
DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Liên hệ
• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic, tích hợp loa và đèn sáng.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV
Liên hệ
• Cảm biến  STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8”.
• Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 x 1080)
• Chuẩn nén H.265 và H.264
• Công nghệ Starlight
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR(120dB).
• Hỗ trợ IVS : Tripwire, Intrusion báo động trực tiếp
• Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap.
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 2.8mm, 6mm)
• Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.
• Tích hợp mic, tích hợp loa và đèn sáng.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED
DH-IPC-HFW5241TP-S

22

NETWORK CAMERA



HOT
SALES

HOT
SALES

• Độ phân giải 5.0MP CMOS kích thước 1/2.7”.
• 25fps@5MP(2592×1944) ,
  25/30fps@3MP(2048×1520)
• Chuẩn nén H.265&H.264 với ba luồng giải mã.
• Hỗ trợ chức năng: Tripwire, Intrusion, Heatmap.
• Hỗ trợ: AWB, AGC, 3D-DNR, ICR, WDR(120dB).
• Ống kính mắt cá với tiêu cự 1.4mm, 
  góc quan sát lên đến 185°.
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB.
• Chuẩn tương thích ONVIF,PSIA,CGI.
• Tích hợp mic
• Chất liệu kim loại, chuẩn chống va đập IK08.

7.000.000 đ
DH-IPC-EB5531P

CAMERA FISHEYE

• 5MP WizMind IR Fisheye Network CAMERA
• Cảm biến 1/2.7” 
• Độ phân giải: 5.0MP CMOS
• Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Khung hình Max 25fps@5M(2592×1944) 
• Hỗ trợ: ICR, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Trình duyệt web: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 
• Ống kính 1.4mm.
• Tích hợp Mic
• Hỗ trợ Alarm in: 1, alarm out: 1, audio in: 1, audio out: 1
• Chức năng thông minh: Tripwire, Intrusion, Heat Map
• Micro SD memory (up to 256GB), PoE/12VDC

9.202.000 đ
DH-IPC-EW5541P-AS

ULTRA-SMARTECO-SAVVY 3.0 - 4G

• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.9”.
• 25/30fps@1080P(1920×1080)
• Mã hóa 2 luồng với định dạng H.265+ và H.264+
• IVS: Face Detection, Tripwire, Intrusion, 
  Object Abandoned / Missing
• Hỗ trợ khe cắm sim kết nối 4G LTE
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ xem hình: Web, phần mềm 
  CMS(DSS/PSS) và DMSS
• Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 6mm)
• 2/2 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256Gb
• Hỗ trợ hồng ngoại tối đa 40m
• Nhiệt độ hoạt động : -30ºC ~ + 60ºC
• Chất liệu nhựa + kim loại, IP67.

11.186.000 đ
DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước  1/2.8”.
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@1080P(1920×1080)
• Công nghệ Starlight 
• Chế độ ngày đêm Auto(ICR) / Color / B/W.
• Chống ngược sáng thực WDR 140dB.
• AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với hồng ngoại thông minh
• Ống kính điều chỉnh tiêu cự từ 2.7mm - 12mm
• Audio 1/1 channel In/Out
• Alarm 2 channel In: 5mA 5VDC 
 1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB.
• Chức năng thông minh: phát hiện xâm nhập, thay đổi 
  hiện trường , HEAT MAP, Face Detection, 
  People Counting.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW8231EP-Z
Liên hệ

• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước  1/2.8”.
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@1080P(1920×1080)
• Công nghệ Starlight 
• Chế độ ngày đêm Auto(ICR) / Color / B/W.
• Chống ngược sáng thực WDR 140dB.
• AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 50m với hồng ngoại thông minh
• Ống kính điều chỉnh tiêu cự từ 7mm - 35mm
• Audio 1/1 channel In/Out
• Alarm 2 channel In: 5mA 5VDC 
 1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB.
• Chức năng thông minh: phát hiện xâm nhập, thay đổi 
  hiện trường , HEAT MAP, Face Detection, People Counting.
• Chất liệu kim loại, IP67, IK10.

DH-IPC-HFW8231EP-Z5
Liên hệ

DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG

3.966.000 đ
• 4 Channel Smart 1U WizSense 
  Network Video Recorder
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Hiển thị 1ch12P, 6ch1080P(AI tắt)
• H.264/H.265/H.264+/H.265+
• Hỗ trợ camera IP tối đa 12MP
  băng thông 80Mbps
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 
  2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ các chức năng AI: Nhận diện
   khuôn mặt(1ch), 
  bảo vệ vành đai(2ch), SMD(4ch)

DHI-NVR2104-I
4.400.000 đ
• 8 Channel Smart 1U WizSense Network
   Video Recorder
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Hỗ trợ tối đa 4 kênh SMD Plus (analog).
• H.264/H.265/H.264+/H.265+
• Hỗ trợ camera IP tối đa 12MP
  băng thông 80Mbps
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 
  2 cổng usb 2.0, 
  1 cổng mạng RJ45(100Mbps),  
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp
• Hỗ trợ các chức năng AI: Nhận diện
  khuôn mặt(1ch), 
  bảo vệ vành đai(2ch), SMD(4ch)

DHI-NVR2108-I

2.500.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 1.5A

DH-NVR1104HS-S3/H
DHI-NVR1104HS-S3/H

2.900.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR1108HS-S3/H
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6.788.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Băng thông đầu vào max 160Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 8 camera.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4208-4KS2/L
7.148.000 đ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Băng thông đầu vào max 160Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(1000Mbps), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4216-4KS2/L
5.272.000 đ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ hiển thị  8CH 1080.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, hỗ trợ SMD
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera IVS, Face detection, 
  people counting, SMD
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4116HS-4KS2/L
4.556.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ hiển thị  8CH 1080.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8 camera.
• Chuẩn Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, hỗ trợ SMD
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera IVS, Face detection, 
  people counting, SMD
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4108HS-4KS2/L

DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG THẾ HỆ MỚI

DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG 

9.770.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén Smart H.265+/H.265, 
  độ phân giải lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB.
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio 
  vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp DC12V/4A, công suất không ổ cứng 9,5W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5208-4KS2
11.074.000 đ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
   với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB.
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp  DC12V/4A,  công suất không ổ cứng 9,5W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5216-4KS2
12.214.000 đ
• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
   với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB.
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào 
  ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp  DC12V/4A,  công suất không ổ cứng 9,5W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5232-4KS2
8.220.000 đ
• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Băng thông đầu vào max 160Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(1000Mbps), 1 cổng audio
 vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, 
  SMD, People Counting,..
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4232-4KS2/L

3.200.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR2104HS-4KS2
3.644.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
 vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2108HS-4KS2
4.108.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chuẩn nén H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ hiển thị  4CH 1080
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4 camera.
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, hỗ trợ SMD
• 2 USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ AI by camera IVS, Face detection, 
 people counting, SMD, chuẩn Onvif 2.4
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 2A

DHI-NVR4104HS-4KS2/L

4.710.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio 
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2108HS-I
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3.200.000 đ
• Đầu ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 12M, 1CH 8M hoặc 6CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2104HS-S3
5.510.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2116HS-I
3.644.000 đ
• Đầu ghi hình 8 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M, 1CH 12M hoặc 6CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
   vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại, nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2108HS-S3

4.266.000 đ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP.
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
• Hỗ trợ hiển thị 1CH 12M,1CH 8M hoặc 6CH 1080P.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Hỗ trợ kết nối chuẩn tương thích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB.
• 2USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio
  vào ra, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.
• Nguồn : DC12V 1.5A

DHI-NVR2116HS-S3

DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG



DÒNG PRO HỖ TRỢ PoE 

21.296.000 đ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2 HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng  RS232, 1 cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, 
  công suất không ổ cứng 16.7W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, SMD, 
  People Counting, heat map, ANPR, ...
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5416-4KS2

DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG

• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2 HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp  AC 100~240V, 50/60 Hz, 
  công suất không ổ cứng 16.7W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, SMD, 
  People Counting, heat map, ANPR, ...
• Chất liệu kim loại.

23.426.000 đ
DHI-NVR5432-4KS2

• Đầu ghi hình 64 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2 HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 
  2 cổng báo động
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA
• USB hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra 
 hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp  AC 100~240V, 50/60 Hz, 
  công suất không ổ cứng 16.7W.
• Hỗ trợ AI by camera: IVS, Face detection, SMD, 
  People Counting, heat map, ANPR, ...
• Chất liệu kim loại.

28.216.000 đ
DHI-NVR5464-4KS2

34.606.000 đ
• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP .  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs.
• Hỗ trợ Raid 0/1/5/10 
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
• Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 
  2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 
  1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào, 6 cổng báo động đầu ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA.
• USB hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio vào 2 cổng ra, 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5832-R-4KS2

DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

39.930.000 đ
• Đầu ghi hình 64 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs.
• Hỗ trợ Raid 0/1/5/10 
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
• Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 
  2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 
  1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào, 6 cổng báo động đầu ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA.
• USB hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio vào 2 cổng ra, 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5864-R-4KS2
38.864.000 đ
• Đầu ghi hình 64 kênh camera IP.  
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs.
• Hỗ trợ Raid 0/1/5/10 
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
• Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 
  2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 
  1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào, 6 cổng báo động đầu ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA.
• USB hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio vào 2 cổng ra, 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5864-4KS2

17.072.000 đ
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
  độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
• Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào, 
  2 cổng báo động đầu ra.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB. 
• Hỗ trợ 8 cổng ePoE & EoC
• USB hỗ trợ 2 cổng, 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 
  1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Điện áp DC12V/4A, công suất không ổ cứng 9,5W.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5216-8P-4KS2

DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

Liên hệ
• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.  
• Chuẩn nén H.265/H.264, phân giải 
  hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 384Mpbs.
• Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/10
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra 2HDMI/VGA.
• Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 
  2nd Screen: 1/4/8/9/16, 
  hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào và 8 cổng đầu ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 1 cổng eSATA.
• USB hỗ trợ 4 cổng , 2cổng RJ45(10/100/1000M), 
 1cổng RS232, 1cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR608-32-4KS2
Liên hệ
• Đầu ghi hình 64/128 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.  
• Chuẩn nén H.265/H.264, phân giải 
  hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 384Mpbs.
• Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra 2HDMI/VGA.
• Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64, 
  2nd Screen: 1/4/8/9/16, 
  hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào và 8 cổng đầu ra
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB, 1 cổng eSATA.
• USB hỗ trợ 4 cổng , 2cổng RJ45(10/100/1000M), 
  1cổng RS232, 1cổng audio vào ra 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR608-64/128-4KS2

DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 16 Ổ CỨNG

• Đầu ghi hình 64/128 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k
• Chuẩn nén H.265/H.264, hỗ trợ lên đến 12Mp.
• Băng thông đầu vào max 384Mpbs.
• Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10
• Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
• Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA.
• Chế độ 1st Screen:1/4/8/9/16/25/36/64, 2nd Screen:1/4/8/9/16.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera
• Hỗ trợ 16 cổng đầu vào, 8 cổng đầu ra.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 16 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB,
  1 cổng eSATA, 1 cổng Mini SAS.
• USB hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ45(10/100/1000M), 1 cổng 
  RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR616-64/128-4KS2
Liên hệ
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CAMERA SPEEDDOME

28.922.000 đ21.197.000 đ15.998.000 đ

17.390.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP STARVIS™ CMOS 
  kích thước 1/2.8"
  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 
• Hỗ trợ công nghệ Starlight
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 200m
• Ống kính zoom quang học 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang (PAN)  360° tốc độ 200°/s, 
  quay dọc lên xuống 90° 120°/s, hỗ trợ lật hình 180°.
• Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm với giao thức 
• Tích hợp 1 dây cắm mic, 
  báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP67.
• Điện áp AC 24V/3A, công suất 17W, 25W (IR on)

DH-SD6CE225I-HC

17.000.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP STARVIS™ CMOS 
  kích thước 1/2.8"
  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 
• Hỗ trợ công nghệ Starlight
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 100m
• Ống kính zoom quang học 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang (PAN)  360° tốc độ 200°/s, 
  quay dọc lên xuống 90° 120°/s, hỗ trợ lật hình 180°.
• Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm
• Tích hợp 1 dây cắm mic, 
  báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP66.
• Điện áp DC 12V/3A, công suất 9.6W, 23.2W (IR on)

DH-SD49225-HC-LA
DH-SD49225-HC-LA1

19.930.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP STARVIS™ CMOS 
  kích thước 1/2.8"
  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 
• Hỗ trợ công nghệ Starlight
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Tầm xa hồng ngoại 150m
• Ống kính zoom quang học 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang (PAN)  360° tốc độ 200°/s, 
  quay dọc lên xuống 90° 120°/s, hỗ trợ lật hình 180°.
• Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm với giao thức 
• Tích hợp 1 dây cắm mic, 
  báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP66.
• Điện áp DC 24V/3A, công suất 9.6W, 22W (IR on)

DH-SD59225-HC-LA
14.236.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP STARVIS™ CMOS 
  kích thước 1/2.8"
  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 
• Hỗ trợ công nghệ Starlight
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
•  Ống kính zoom quang học 15X (5 mm~75 mm ), 
   zoom số 16x.
• Quay quét ngang (PAN)  360° tốc độ 300°/s, 
  quay dọc lên xuống 90° 200°/s, hỗ trợ lật hình 180°.
• Hỗ trợ cài đặt trước 300 điểm với giao thức 
• Tích hợp 1 dây cắm mic, 
  báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP66, IK10.
• Điện áp DC 12V/5A, công suất 9.6W, 12W (PT2)

DH-SD42215-HC-LA

• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@2MP, 
  chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 200m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 300°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -20° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 7 kênh vào 2 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh: Auto tracking , phát hiện
   khuôn mặt, phát hiện đồ bỏ quên, 
   thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD6CE225U-HNI

• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@2MP, 
  chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 200°/s, dọc 100°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP66, chống sét 6000V, 
• Hỗ trợ thẻ nhớ 512 GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Face detect, IVS 

DH-SD49225XA-HNR-S3

• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@2MP, 
  chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• DWDR,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 16X (5mm~80mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 200°/s, dọc 100°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP66, chống sét 6000V, 
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Face detect, IVS
  phát hiện vật thể bỏ quên, đánh mất,... 

DH-SD49216UE-HN
18.220.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@2MP, 
  chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 25X (4.8mm~120mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 200°/s, dọc 120°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP66, chống sét 6000V, 
• Hỗ trợ thẻ nhớ 512 GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Face detect, IVS 

DH-SD49225XA-HNR-S2

SPEEDDOME HDCVI

SPEEDDOME IP

26

SPEEDDOME



DH-SD2A200-GN-AW-PV
3.706.000 đ
• 2MP PTZ WIFI Camera CMOS kích thước 1/2.8”
• 25/30fps@1080P
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng bảo vệ vành đai thông minh
• Hỗ trợ đàm thoại hai chiều
• Hỗ trợ Wifi                                                                                                                                                  
• Hỗ trợ còi hú và đèn chớp báo động                                                                                                                           
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 512GB
• Chuẩn chống nước IP66.
• Điện áp DC12V 

DH-SD2A500-GN-AW-PV
4.118.000 đ
• 5MP PTZ WIFI Camera CMOS kích thước 1/2.8”
• 20fps@5MP
• Chuẩn nén H265+ 
• Hỗ trợ: ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Hỗ trợ chức năng bảo vệ vành đai thông minh
• Hỗ trợ đàm thoại hai chiều
• Hỗ trợ Wifi                                                                                                                                                   
• Hỗ trợ còi hú và đèn chớp báo động                                                                                                                           
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 512GB
• Chuẩn chống nước IP66.
• Điện áp DC12V 

DH-SD3A200-GNP-W-PV
7.240.000 đ
• Độ phân giải 2.0MP CMOS kích thước 1/2.8"
• Công nghệ Starlight
• Hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ tính năng bảo vệ vành đai thông minh
• Tích hợp loa và đèn cảnh báo, 
  hỗ trợ cảnh báo chủ động
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ quay quét ngang: 0°–355 dọc: -15°–+90° 
• Công nghệ SMD Plus
• Hỗ trợ Wifi, IP66

26.320.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@2MP, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 150m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 25X (5.4 mm–135 mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 300°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -20° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 7 kênh vào 2 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Hỗ trợ tính năng thông minh:  SMD plus, 
  auto tracking, hàng rào ảo, vùng xâm nhập, 
  Face detection,... 

DH-SD5A225XA-HNR

42.280.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 4.0MP 25/30fps@2MP, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 150m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 32X (4.9 mm–156 mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 400°/s, dọc 300°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Autotracking, 
 IVS, Face detection, hàng rào ảo, vùng xâm nhập,... 

DH-SD5A432XA-HNR
48.966.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 4.0MP 25/30fps@2MP, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 250m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang  45X 
  (3.95mm~177.75mm) zoom số 16x.
• Quay quét ngang 300°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp 1/1 dây audio, báo động 7 kênh vào 2 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Auto tracking, phát hiện
   khuôn mặt, phát hiện đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD6CE445XA-HNR
15.980.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@1080P, 
  chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 12X 
  (5.3 mm~64mm )zoom số 16x.
• Quay quét ngang 300°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP66,  IK10
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Hỗ trợ  tính năng thông minh: phát hiện khuôn mặt, 
  phát hiện đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD42212T-HN

36.636.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@2MP, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 200m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang 30X (4.5mm~135mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 300°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 7 kênh vào 2 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh: SMD plus, Auto tracking, 
  phát hiện khuôn mặt, phát hiện đồ bỏ quên, 
  thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD6CE230U-HNI

10.734.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@1080P, 
  chuẩn nén H.265+
• Hồng ngoại 30m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang  4x (2.7mm~11mm) 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 100°/s, dọc 60°/s, 
  dọc -0° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp míc
• Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.
• Hỗ trợ  tính năng thông minh: phát hiện
  khuôn mặt, phát hiện đồ bỏ quên, 
  thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD29204UE-GN

9.886.000 đ
• 2MP 3X Starlight IR PTZ Wi-Fi Network Camera
• Độ phân giải 2.0MP CMOS STAVISTM 1/2.8"
• Hỗ trợ mã hóa 3 luồng với định dạng H.265/H.264+, 
• Chế độ quay quét  thủ công PTZ với Zoom quang 3x
• Công nghệ StarLight 
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. 
• Chống ngược sáng thực WDR(120dB),
• Hỗ trợ hồng ngoại thông minh lên đến 20m.
• Tích hợp Antenna WIFI, 1 cổng RJ45
• Ống kính 2.7mm–8.1mm.
• Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb.
• Tính năng thông minh:Face Detection, Heat Map, IVS..,
• Chuẩn tương thích ONVIF, PSIA, CGI, 
• Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, 
  phần mềm CMS (DSS/PSS) và DMSS
• Chuẩn chống nước IP66.

DH-PTZ1C203UE-GN-W
11.378.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 25/30fps@1080P, 
  chuẩn nén H.265+
• Hồng ngoại 30m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang  4x (2.7mm~11mm)
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 100°/s, dọc 60°/s, 
  dọc -0° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp míc.
• Tích hợp Wi-Fi.
• Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.
• Hỗ trợ  tính năng thông minh: phát hiện khuôn mặt, 
  phát hiện đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD29204UE-GN-W

38.608.000 đ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@1080P, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 150m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang  45X (3.95 mm–177.7 mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 240°/s, dọc 200°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP67,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
• Tính năng thông minh:  SMD plus, Autotracking, 
 IVS, Face detection, hàng rào ảo, vùng xâm nhập,... 

DH-SD5A245XA-HNR
Liên hệ
• Cảm biến STARVIS CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 4.0MP 25/30fps@4MP, chuẩn nén H.265+
• Công nghệ Startlight 
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Ống kính zoom quang  25X (4.8 mm–120 mm), 
  zoom số 16x.
• Quay quét ngang 200°/s, dọc 100°/s, 
  dọc -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra .
• Chuẩn chống nước IP66,  IK10, chống sét 6000V
• Hỗ trợ tính năng thông minh:  SMD plus,  
  Face detection 

DH-SD49425XB-HNR
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CAMERA ĐẾM NGƯỜI

Liên hệ
• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/3”x2.
• Độ phân giải 25/30fps@1.3MP(1280x960)
• Chuẩn nén H.265+ & H.264+
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Chức năng đếm người : Đếm người ra vào, đếm người 
  trong khu vực, Lọc theo chiều cao
• Ống kính cố định 2.8mm
• Tích hợp Mic
• 1/1 Alarm in/out, 1 RS485
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Nguồn DV12V và POE
• Chất liệu kim loại, Chuẩn chống nước IP54

DH-IPC-HD4140XP-3D

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Liên hệ

• Tích hợp 2 camera trong một
   + Panorama: 
      . Độ phân giải 4MP(2688 x 1520), cảm biến 1/1.8" CMOS
      . Trang bị 4 IR LED và 4 White lights LED
      . Hỗ trợ zoom quang học 4X (2.8 mm–12 mm)
      . Góc nhìn: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27°; D: 110.4°–51.7°
   + PTZ: 
      . Độ phân giải 4MP(2688 x 1520), cảm biến 1/1.8" CMOS
      . Đèn hồng ngoại tầm xa tới 100m
      . Hỗ trợ zoom quang học 25X (5.4 mm–135 mm)
      . Góc nhìn: H: 58°–3.5°; V: 35°–2°; D: 64°–4°

SDT5X425-4Z4-WA-2812

• Chuẩn nén hình ảnh H.265
• Công nghệ Startlight
• WDR 120dB,ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
• Quay quét ngang (PAN)  360° tốc độ 400° /s, 
  quay dọc lên xuống 90° 200° /s, hỗ trợ lật hình 180°
• Tích hợp 1 dây cắm míc, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chuẩn chống nước IP67; Chống sét 8000V
• Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
• Hỗ trợ các tính năng thông minh: Metadata, Hỗ trợ 
  nhận diện khuôn mặt, Auto Tracking, Bảo vệ vành đai...
• Nguồn DC36V/2.23A +_25%, Hi-PoE 

Liên hệ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP độ phân giải lên đến 16MP. 
• Hỗ trợ 8 port POE, ePOE & EoC
• Chuẩn nén H.265+/H.264 phân giải lên đến 16Mp.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs 
  (160Mps Khi bật tính năng AI, dựa trên giao thức riêng)
• Hỗ trợ lên đến camera 16MP, cho xem trực tiếp và 
  phát lại qua mạng máy tính thiết bị di động.
• Cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.
• Hỗ trợ tính năng bảo vệ vành đai cho 16 kênh.
• Hỗ trợ 4 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 
  16 kênh nhận diện với FD Camera
• Hỗ trợ 4 cổng vào và 2 cổng ra.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB.
• 2 USB Ports,1 cổng audio vào ra, đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5216-8P-I

NVR AI NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Liên hệ
• Đầu ghi hình 16 kênh camera IP phân giải lên đến 16MP. 
• Hỗ trợ 16 port POE, ePOE & EoC
• Chuẩn nén H.265/H.264.
• Băng thông đầu vào max 320Mpbs 
 (160Mps Khi bật tính năng AI, dựa trên giao thức riêng)
• Hỗ trợ lên đến camera 16MP, cho xem trực tiếp và 
  phát lại qua mạng máy tính thiết bị di động.
• Cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.
• Hỗ trợ tính năng bảo vệ vành đai cho 16 kênh.
• Hỗ trợ 4 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 
  16 kênh nhận diện với FD Camera
• Hỗ trợ 4 cổng vào và 2 cổng ra.
• Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB.
• 2 USB Ports,1 cổng audio vào ra, đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
• Chất liệu kim loại.

DHI-NVR5216-16P-I

Liên hệ
• Đèn Flash Trắng
• Điều khiển công suất chính xác và ổn định, 
  công nghệ ổn định điện tiên tiến.
• Hỗ trợ 1 làn đường.
• Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, 
  hỗ trợ 2 ảnh chụp liên tục.
• Trong môi trường không có ánh sáng, hỗ trợ camera 
  có thể chụp nhanh rõ ràng, kiểu xe và mặt người lái.
• Chế độ hỗ trợ đường dây tín hiệu ngắn mạch cho đèn 
  là bình thường hay không.
• Thiết kế chắc chắn, dễ cài đặt.

DH-ITALF-300AC

Liên hệ
• Camera giao thông độ phân giải 
  4MP(2688 × 1520)@25fps CMOS 1.18”
• Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
• Tích hợp cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
• Tích hợp thuật toán thông minh
• Chụp ảnh biển số, tốc độ 5-120km/h.
•  Nhận diện màu sắc, thương hiệu phương tiện.
• Chống ngược sáng thực 90dB, 
  tích hợp 4 đèn hồng ngoại
• Chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ TF
  lên đến 256GB@Class10
• Ống kính 10-50mm
• Điện áp 12VDC-36VDC, PoE, công suất ≤13W
• Nhiệt độ hoạt động : -40° C ~ +65° C.

DHI-ITC431-RW1F-IRL8
Liên hệ
• Camera giao thông độ phân giải 3MP(2048×1536)
•  Hỗ trợ đến 1 làn đường.
• Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
• Tích hợp cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
• Tích hợp thuật toán thông minh
• Chụp ảnh biển số, chụp ảnh 
  vi phạm luật giao thông (quá tốc độ)
• Hỗ trợ tìm kiếm thông minh: Thương hiệu xe, 
  kích thước xe (11 kích thước xe), 
  màu sắc xe ban ngày (11 màu xe).
• Chuẩn chống nước IP66
• Tốc độ chụp: 5-250km/h

DH-ITC352-AU3F-IRL8ZF1640

Liên hệ

• Máy dò radar
• Tần số phát sóng 24.125GHz
• Thiết bị giám sát tốc độ của xe ở
  1 làn đường
• Kết hợp với camera giao thông
• Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h

DH-ITARD-024SA

Liên hệ
• Kết nối tối đa 20 kênh 220V/AC 
  tín hiệu đèn giao thông
• Hỗ trợ 1 cổng RS485
• 01 cổng nguồn
• Công suất tối đa <3W

DH-ITASD-020RA

Liên hệ
• Camera giao thông độ phân giải 9MP(4096×2820)
•  Hỗ trợ đến 3 làn đường cùng lúc
• Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
• Tích hợp cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
• Tích hợp thuật toán thông minh
• Chụp ảnh biển số, chụp ảnh 
  vi phạm luật giao thông (quá tốc độ)
• Hỗ trợ tìm kiếm thông minh: Thương hiệu xe, 
  kích thước xe (11 kích thước xe), 
  màu sắc xe ban ngày (11 màu xe).
• Chuẩn chống nước IP66
• Tốc độ chụp 5-250km/h

DH-ITC952-AU3F-IRL8ZF1640

Liên hệ
• Hỗ trợ ánh sang hồng ngoại 
  cho camera ITC
• 24 bóng, ánh sáng hồng ngoại. 
  Tùy chỉnh mức sáng từ 1 ~ 6
• Tùy chọn chế độ hoạt động 
   (chớp, sáng liên tục vào buổi tối)
• Khoảng cách chiếu sáng từ 18 ~ 23m
• Điện áp hoạt động 220V AC, 
  công suất tối đa 90W

ITALE-080BA-IR8-P

Liên hệ
• Chân đế đa hướng chuyên dụng 
  cho camera giao thông 
• Chất liệu : Nhôm
• Hỗ trợ xoay 3 trục

DH-PFA162

CAMERA GIAO THÔNG
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Liên hệ
• Card video output cho giải pháp 
   video wall 
   (Gắn vào trung tâm M70-4U-E)
• Hỗ trợ 6 cổng HDMI
• Hỗ trợ độ 32CH@1080P
• Hỗ trợ độ phân giải : 4000*2160@
  24fps, 3840*2160@30fps, 1920*
  1080@60fps, 1280*1024@60fps
• Hỗ trợ giải mã 2CH@32MP(25fps) 
  8CH@12MP(15fps)/
  8CH@4K/32CH@1080P/
  72CH@720P/128CH@D1

DH-VDC0605H-M70
Liên hệ
• Màn hình LCD 32" chuyên nghiệp, 
  thích hợp hoạt động liên tục 24/7
• Độ phân giải full HD 1920×1080 
• Hình ảnh được xử lý để có 
  độ trung thực cao và sống động
• Hình ảnh phản hồi trong 5ms, 
  không có độ trễ
• Tích hợp sẵn loa
• Tấm nền LED, 60Hz

DH-DHL32-F600
Liên hệ
• Bộ lưu trữ tạm thời
• Đầu ghi hình IP 12 kênh IP chuyên dụng 
  cho giao thông.
• Hỗ trợ 12 kênh IP và 4 kênh Analog.
• Hỗ trợ báo động 4 kênh vào và 4 kênh ra.
• Âm thanh 2 chiều.
• Hỗ trợ 4 ổ cứng cho loại 3.5inch và 2.5inch.
• Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI
• Hỗ trợ 8 cổng RJ45
• Màn hình hiển thị thông tin
• Hỗ trợ môi trường có nhiệt độ -30�~+70�

DH-ITSE0804-GN5B-D

VIDEO WALL

THIẾT BỊ LƯU TRỮ TRUNG TÂM CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ

CAMERA CHỐNG ĂN MÒN

Ổ CỨNG 

CẢM BIẾN NHIỆT CÔNG NGHIỆP

Liên hệ
EVS5016S-R

Liên hệ
• Trung tâm quản lý cho giải pháp video wall
• Tủ jack 4U ATCA tiêu chuẩn 19"
• Hỗ trợ nối tối đa 60 màn hình 
• Hỗ trợ đầu vào tín hiệu video analog 
  / kỹ thuật số và đầu ra ma trận 
• Hỗ trợ chuyển đổi và đầu ra ma trận tín hiệu 
 video SD / HD 
• Hỗ trợ đầu ra mã hóa tín hiệu số không nén 
• 6 cổng mạng RJ-45 gigabit để điều khiển ma 
  trận, xem trước và lưu trữ trung tâm trực tuyến 
• Hỗ trợ các giao thức mạng TCP / IP / RTP /
  RTSP /RTCP / TCP / UDP / DHCP / PPPoE, v.v. 
• Truyền video analog / kỹ thuật số từ xa lên
  tường video 
• Khởi động lại / nâng cấp / cài đặt mặc định, 
 các hoạt động, v.v. 
• Hỗ trợ điều chỉnh tín hiệu VGA tự động

DH-M70-4U-E

Liên hệ
• Thiết bị lưu trữ cho camera IP
  và đầu ghi
• Hỗ trợ 320 kênh camera IP
• Băng thông 640 mbps
• Hỗ trợ 24 ổ cứng, 10TB mỗi ổ
• Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60...
• Hỗ trợ mở rộng qua iSCSI và 
  mini SAS, hỗ trợ eSATA
• Hỗ trợ M+N hot standby, ANR
• Nguồn AC 100-240V

• Thiết bị lưu trữ cho camera IP
  và đầu ghi
• Hỗ trợ 320 kênh camera IP
• Băng thông 640 mbps
• Hỗ trợ 36 ổ cứng, 10TB mỗi ổ
• Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60...
• Hỗ trợ mở rộng qua iSCSI và 
  mini SAS, hỗ trợ eSATA
• Hỗ trợ M+N hot standby, ANR
• Nguồn AC 100-240V

• Thiết bị lưu trữ cho camera IP 
  và đầu ghi
• Hỗ trợ 320 kênh camera IP
• Băng thông 640 mbps
• Hỗ trợ 16 ổ cứng, 10TB mỗi ổ
• Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60...
• Hỗ trợ mở rộng qua iSCSI và 
  mini SAS, hỗ trợ eSATA
• Hỗ trợ M+N hot standby, ANR
• Nguồn AC 100-240V

EVS5024S-R
Liên hệ
• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2MP 50/60fps@1080P
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Công nghệ Startlight
• WDR(120dB), ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• Ống kính zoom quang 30X (4.5mm~135mm), zoom số 16x.
• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256Gb
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra.
• Chất liệu vỏ được làm bằng thép không gỉ 304
• Chuẩn chống cháy nổ ATEX và IECEX
• Chuẩn chống nước IP68
• Phát hiện khuôn mặt, heatmap phát hiện 
  đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-EPC230U
Liên hệ
EVS5036S-R Liên hệ

•  Độ phân giải: 2.0 Megapixel
•  Zoom quang 30x , zoom số 16x
•  Chuẩn nén: H.265+ & H265
•  50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
•  Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8°~2.4°)
•  IVS, điều khiển 3D, âm thanh 2 chiều, IP 68 
•  Tốc độ: 40°/s, xoay ngang 360° 
•  Báo động: 2 in/ 2 out, audio 1/1
•  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD đến 256 GB
•  Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db, IIC T6 Gb, 
   II 2 D Ex tb IIIC, T80°C Db IECEx :
   Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
•  Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
•  Trang bị cần gạt nước tự động

DH-EPC230U-PTZ

Liên hệ
• Cảm biến STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8".
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@1080P
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Công nghệ Startlight 
• WDR(120dB), ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR
• Tầm xa hồng ngoại 100m.
• Ống kính zoom quang học 30X 
  (4.5mm~135mm), zoom số 16x.
• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256Gb
• Tích hợp audio 1/1, báo động 2 kênh vào 2 kênh ra.
• Chất liệu vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L
• Chuẩn chống nước IP68
• Hỗ trợ các tính năng thông minh: Phát hiện 
  khuôn mặt, phát hiện thay đổi hiện trường, phát 
  hiện đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SDZW2030U-SL
Liên hệ
•  Độ phân giải: 2.0 Megapixel
•  Zoom quang 30x , zoom số 16x
•  Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
•  50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080), 
•  Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8° ~ 2.4°)
•  IVS, điều khiển 3D thông minh
•  Tầm xa hồng ngoại : 100m
•  Báo động: 2 in/ 2 out, audio 1/1
•  Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256 GB,
   âm thanh 2 chiều, IP 68
•  Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, 
   II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IECEx : Ex db IIC T6 Gb, 
   Ex db IIC T6 Gb
•  Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
•  Trang bị cần gạt nước tư động

DH-EPC230U-PTZ-IR

Liên hệ

Ổ cứng Seagate
1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 
6TB / 8TB / Ai8TB /
10TB / 12TB / 16TB

CAMERA GIAO THÔNG

Liên hệ
• Độ phân giải 2.0MP 50/60fps@1080P
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Công nghệ Startlight
• WDR(120dB), ICR, AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR
• Ống kính zoom quang học 30X 
   (4.5mm~135mm), zoom số 16x.
• Quay quét ngang 360° tốc độ 600°/s, dọc lên 
  xuống 90° với tốc độ 500° /s, hỗ trợ lật hình 180°
• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256Gb
• Tích hợp audio 1/1, báo động 7 kênh vào 2 kênh ra.
• Chất liệu vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L
• IP68,  IK10, chống ăn mòn NEMA 4X
• Tính năng thông minh:  Auto tracking phát hiện 
  khuôn mặt. phát hiện thay đổi hiện trường, phát hiện 
  đồ bỏ quên, thiết lập hàng rào ảo ....

DH-SD60230U-HNI-SL
Liên hệ
• Camera cảm biến nhiệt
• Độ phân giải 2Megapixel CMOS 1/2.8.
• 256x192 VOX công nghệ cảm biến nhiệt
• Ống kính Athermalized, focus-free
• Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu
• Hỗ trợ đo nhiệt độ -20 ° C ~ 550 ° C
• Hỗ trợ phát hiện và báo cháy
• Tích hợp 2/2 Alarm in/out 
• Bộ nhớ Micro SD, IP67, PoE, ePOE

DH-TPC-BF2221-T

CAMERA CHỤP BIỂN SỐ

Liên hệ
• Camera chụp biển số xe ANPR
• Trang bị bộ xử lý và cảm biến hình ảnh CMOS 
  chất lượng cao
• Tỉ lệ phát hiện và chụp phương tiện >= 99%, 
  tỉ lệ nhận diện >= 95%
• Hỗ trợ các cổng giao tiếp, tín hiệu, dữ liệu, 
  kết nối với các thiết bị khác như là barrier
• Tích hợp đèn LED trợ sáng cho việc 
  cài đặt đơn giản
• Ống kính đa tiêu cự có thể điều chỉnh, 
 dễ lắp đặt, vận hành
• Thiết kế với mức tiêu thụ điện năng thấp
• Chất liệu liệu nhựa + kim loại, IP67.
• Phù hợp bãi xe, cổng ra vào tòa nhà, trung tâm 
  thương mại, đường đi nội bộ,..

DHI-ITC215-PW6M-IRLZF
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Liên hệ

Ổ cứng Toshiba
1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 
6TB / 8TB / 10TBỔ CỨNGỔ CỨNG

SEAGATE / TOSHIBA



ETHERNET SWITCH POE SWITCH PHỔ THÔNG

POE SWITCH CÔNG NGHIỆP

1.492.000 đ
• 4-Port PoE Switch (Unmanaged)
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X.
• Mặc định hoạt động như một switch 
  bình thường, với tốc độ 10/100Mbps.
• Cổng giao tiếp:
    + 1*10/100Mbps BASE-T,
    + 4*10/100Mbps BASE-T(cấp nguồn PoE)
• Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤36W
• Hỗ trợ tối đa 4 camera 2Mp
• Khả năng chuyển đổi: 1G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
• Nguồn: AC100~240V, chống sét: 2KV

DH-PFS3005-4ET-36
298.000 đ
• 5-Port Desktop Fast Ethernet Switch
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u 
  và IEEE802.3X.
• 5 cổng Fast Ethernet với tốc độ 100Mbps.
• Khả năng chuyển đổi: 1G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
• Nguồn: 5V/500mA DC, chống sét: 2KV

DH-PFS3005-5ET-L
382.000 đ
• 5-Port Desktop Fast Ethernet Switch
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u 
  và IEEE802.3X.
• 5 cổng Fast Ethernet với tốc độ 100Mbps.
• Khả năng chuyển đổi: 1G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
• Nguồn: 5V/500mA DC, chống sét: 2KV

DH-PFS3008-8ET-L
638.000 đ
• 5-Port Desktop Gigabit Ethernet Switch
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, 
   IEEE802.3u và IEEE802.3X.
• 5 cổng Gigabit Ethernet với 
  tốc độ 1000Mbps.
• Khả năng chuyển đổi: 1G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
• Nguồn: 5V/1A DC, chống sét: 2KV

DH-PFS3005-5GT-L
980.000 đ
• 8-Port Desktop Gigabit Ethernet Switch
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, 
  IEEE802.3u và IEEE802.3X.
• 8 cổng Gigabit Ethernet với 
  tốc độ 1000Mbps.
• Khả năng chuyển đổi: 16G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
• Nguồn: 5V/1A DC, chống sét: 2KV

DH-PFS3008-8GT-L

1.628.000 đ
• 6-Port Fast Ethernet Switch 
  with 4-Port PoE
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3af , 
  IEEE802.3at.
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
• Cổng giao tiếp: 
     + 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
     + 2 × RJ-45 10/100 Mbps (Uplink)
• Công suất mỗi cổng ≤30W. 
  Tổng công suất 36W
• Khả năng chuyển đổi: 1.2Gbps.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
• Nguồn Adapter đi kèm:
  AC100–AC240V
• Chống sét: 6KV

DH-PFS3006-4ET-36
2.566.000 đ

• 4-Port PoE Switch (Unmanaged)
• Tiêu chuẩn IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at 
  (PoE+), Hi-PoE
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
• Cổng giao tiếp: 
     + Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
     + Port 5: 1 × RJ-45 10/100/
     1000 Mbps (Uplink)
     + Port 6: 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink)
• Công suất PoE: Port1≤60W, 
  Port2-4≤30W, Total≤60W
• Khả năng chuyển đổi: 6.8G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K
• Nguồn: 53V DC
• Chống sét: 4KV

DH-PFS3106-4ET-60
1.670.000 đ
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, 
  IEEE802.3ab và IEEE802.3x.
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
• Chế độ mở rộng: tốc độ độc lập của port 1-4 là 
 10Mbps, liên kết được với công Uplink. 
  Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu, 
  nguồn tối đa 250m.
• Cổng giao tiếp:
    + Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE)
    + Port 5–6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink)
• Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, 
  Tổng cộng ≤60W. Cổng 1 hỗ trợ Hi-PoE
• Giao thức PoE: IEEE802.3af/
  IEEE802.3at/Hi-PoE
• Khả năng chuyển đổi: 1.8Gbps
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
• Nguồn: 53V DC, chống sét: 2KV

DH-PFS3006-4ET-60
2.198.000 đ
• 10-Port Fast Ethernet Switch 
  with 8-Port PoE
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, 
  IEEE802.3u, IEEE802.3X.
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
• Cổng giao tiếp: 
     + 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
     + 2 × RJ-45 10/100 Mbps (Uplink)
• Cổng giao tiếp:  2 * 10/100 Base-TX, 
  8 * 10/100 Base-TX(cấp nguồn PoE)
• Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, 
  Tổng cộng ≤65W
• Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
• Khả năng chuyển đổi: 2.0Gbps
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
• Nguồn: AC100–AC240V, chống sét: 4KV

DH-PFS3010-8ET-65

3.610.000 đ
• 8-Port PoE Switch (Unmanaged)
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3af 
  và IEEE802.3at, IEEE802.3, IEEE802.3u, 
  IEEE802.3ab/z , IEEE802.3X
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
• Cổng giao tiếp: 
     + Port 1–8: 8 × RJ-45 10/
    100 Mbps (PoE)
     + Port 9: 1 × RJ-45 10/100/
    1000 Mbps (Uplink)
     + Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (Uplink)
• Công suất PoE: Port1-2≤60W, 
  Port3-8≤30W, Total≤96W
• Giao thức PoE:IEEE802.3af (PoE), 
  IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
• Khả năng chuyển đổi: 7.6G
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K
• Nguồn: 53V DC, chống sét: 4KV

DH-PFS3110-8ET-96
7.940.000 đ
• Switch PoE Layer 2 (Unmanaged)
• Giao thức PoE: IEEE802.3af (PoE), 
  IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, 
  Long Distance PoE Transmission 
• Cổng giao tiếp: 
     + Port 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps
     + Port 17–18: 2 × RJ45 10/100/
     1000 Mbps (uplink)
     + Port 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps
      (uplink) (combo)"
• Công suất PoE: Port 1–2≤60W, 
  Port 3–16≤30W, total≤135W
• Khả năng chuyển đổi: 7.2Gbps
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K
• Nguồn: 100V AC–240V AC
• Chống sét: 4KV

DH-PFS3218-16ET-135
Liên hệ
• Switch PoE hai lớp.
• Hỗ trợ PoE, PoE +, Hi-PoE
• 8*10/100/1000 Base-T
  (cấp nguồn PoE), 
  2*100/1000 Base-X, cổng 1 và 
  cổng 2 hỗ trợ Hi-PoE (60W)
• Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, 
  Tổng cộng ≤120W 
• Giao thức PoE: IEEE802.3af, 
  IEEE802.3at, Hi-PoE
• Khả năng chuyển đổi: 28G
• Tốc độ chuyển tiếp gói: 14,88Mpps
• Nguồn: DC 48V~57V
• Chống sét: 4KV

DH-PFS4210-8GT-DP 8.120.000 đ
• 16 Port 100 Mbps + 2-port Gigabit 
  Managed PoE Switch
• Hỗ trợ chuẩn PoE IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ 
  Hi-PoE/IEEE802.3bt
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, Long 
  distance PoE transmission ( khoảng cách
  tối đa tới 250m với băng thông 10Mbps)
• Hỗ trợ cổng 'Red port PoE, cung cấp 
  công suất lên đến 90W
• Hỗ trợ khôi phục địa chỉ IP và mật khẩu
  người dùng
• Cổng giao tiếp: 
    + Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)
    + Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/
    1000 M (uplink)
    + Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)
    + 01 x Console port
• Công suất PoE: Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-16≤ 30W, 
   total ≤ 190W
• Khả năng chuyển đổi: 8.8Gbps
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 4K
• Nguồn: AC 100~240V,  Chống sét: 4KV

DH-PFS4218-16ET-190
9.016.000 đ
• 24-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Managed
  PoE Switch
• Hỗ trợ chuẩn PoE IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ 
  Hi-PoE/IEEE802.3bt
• Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, Long distance 
  PoE transmission ( khoảng cách truyền 
  tối đa tới 250m với băng thông 10Mbps)
• Hỗ trợ cổng Red port PoE, công suất 
  lên đến 90W
• Hỗ trợ khôi phục địa chỉ IP và mật khẩu 
  người dùng
• Cổng giao tiếp: 
    + Port 1-24: 16 × RJ-45 10M/100M (PoE)
    + Port 25-26: 2 × RJ-45 10M/100M/
    1000M (uplink)
    + Port 25-26: 2 × SFP 1000M (uplink) (combo)
    + 01 x Console port
• Công suất PoE:  
Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, total ≤ 240W
• Khả năng chuyển đổi: 8.8G
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 4K
• Nguồn: AC 100~240V, chống sét: 4KV

DH-PFS4226-24ET-240

1.390.000 đ
• 4-Port PoE Switch (Unmanaged)
• Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u
  và IEEE802.3X.
• Mặc định hoạt động như một switch
   bình thường, với tốc độ 10/100Mbps.
• Cổng giao tiếp:
    + 1*10/100Mbps BASE-T,
    + 4*10/100Mbps BASE-T(cấp nguồn PoE)
• Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, 
  Tổng cộng ≤36W
• Hỗ trợ tối đa 4 camera 2Mp
• Khả năng chuyển đổi: 1G.
• Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
• Nguồn: AC100~240V, chống sét: 2KV

DH-PFS3005-4P-58
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SWITCH

SWITCH

3.352.000 đ
• Switch Layer 2 unmanaged 16 cổng Gigabit
• Công suất chuyển mạch 32G
• Tốc độ chuyển tiếp gói tin 23.8Mpps
• Cổng giao tiếp: 16* 10/100/1000 Base-T
• Lưu trữ Chế độ Exchange và chuyển tiếp
• Bộ nhớ gói dữ liệu 2Mb
• Nguồn: AC 100~240V, chống sét: 4KV

DH-PFS3016-16GT
4.530.000 đ

• Switch Layer 2 unmanaged 24 cổng Gigabit
• Công suất chuyển mạch 48G
• Tốc độ chuyển tiếp gói tin 35.7Mpps
• Cổng giao tiếp: 24* 10/100/1000 Base-T
• Lưu trữ Chế độ Exchange và chuyển tiếp
• Bộ nhớ gói dữ liệu 2Mb
• Nguồn: AC 100~240V, chống sét: 6KV

DH-PFS3024-24GT
SWITCHSWITCH
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CHUÔNG HÌNH / ACCESS CONTROL

4.120.000 đ
• Giao tiếp USB với máy tính.
• Không dùng nguồn phụ
• Cắm là chạy, ko cài driver
• Nhận diện tay ướt và khô

DHI-ASM102(V2)

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO

12.430.000 đ

• Màn hình cảm ứng LCD 4.3inch
• Tích hợp camera 2.0MP, hỗ trợ đèn 
   ánh sáng trắng và hồng ngoại.
• Chấm công, kiểm soát ra vào bằng 
  khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.
• Hỗ trợ 1500 người dùng, 1500 hình ảnh 
  khuôn mặt, 1500 thẻ, 1500 password,
  150.000 lượt ghi.
• Có thể hoạt động độc lập và offline.
• Khoảng cách nhận diện từ 0.3m - 1.5m
• Tốc độ nhận diện 0.3s/ người, 
  tỉ lệ chính xác 99.5%. 
• Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh.
• Nguồn DC12v, 1.5A
• Lắp trong nhà , thiết kế nhỏ gọn, hiện đại

ASI3213G-MW

7.768.000 đ

• Màn hình cảm  ứng: Color 7-inch TFT LCD tỉ lệ 1024x600
• Hỗ trợ kết nối với hệ thống camera trong nhà
• Đóng mở khoá cửa qua màn hình đàm thoại
  hoặc qua điện thoại 
• Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp 
• Để lại video hoặc tin nhắn văn bản.
• Hỗ trợ nhận và xem thông báo qua trung tâm.
• Các tính năng kết nối đến các cảm biến báo động. 
• Tự động dò tìm và kết nối các thiết bị với nhau.
• Audio đàm thoại 2 chiều.
• Hỗ trợ báo động khẩn cấp
• Tích hợp 1 cổng mạng 10/100, SD card.
• Nguồn cấp : POE

DHI-VTH2421FB-P
8.460.000 đ

• Nút ẩn chuông cửa
• Camera độ phân giải 2 MP 
  CMOS với góc quan sát 160° 
• Hỗ trợ quan sát ban đêm
• Kết nối tới các smart phone 
  qua phần mềm 
• Tích hợp mic và speaker, 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ mở qua cửa từ xa
• Hỗ trợ cuộc gọi theo nhóm 
• Chất liệu kim loại, IP65, IK07

DHI-VTO2202F-P

27.966.000 đ

• Màn hình IPS 7", độ phân giải 1024 x 600
• Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ IC, 
  mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
• Ống kính góc rộng có độ phân giải 2MP, 
  công nghệ WDR, với đèn trắng tự động 
  hoặc thủ công.
• Khoảng cách nhận diện 0.3m - 2.0m, 
  chiều cao từ 0.9m - 2.4m
• Độ chính xác lên đến 99.5%, tốc độ nhận diện 0.35s
• Hỗ trợ 50.000 người dùng, 50.000 khuôn mặt, 
  10.000 vân tay, 50.000 thẻ, 50.000 mật khẩu, 
  50 quản trị viên
• Hỗ trợ tính năng phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh
• Hỗ trợ cảnh báo chủ động, cảnh báo giả mạo, 
  cảnh báo xâm nhập, cảnh báo 
  hết thời gian tiếp xúc cửa,...
• Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị mở khóa
• Nguồn DC 12V 2A, 

ASI7214Y-V3
Liên hệ

• Màn hình LCD 7", độ phân giải 1024 x 600
• Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ IC, 
  mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
• Ống kính góc rộng có độ phân giải 2MP, 
  công nghệ WDR, với đèn trắng tự động 
   hoặc thủ công.
• Khoảng cách nhận diện 0.3m - 2.0m, 
  chiều cao từ 0.9m - 2.4m
• Độ chính xác ≥ 99.5%, tốc độ nhận diện 0.2s
• Hỗ trợ 100.000 người dùng, 100.000 khuôn mặt, 
  10.000 vân tay, 100.000 thẻ, 100.000 mật khẩu, 
  100.000 sự kiện
• Hỗ trợ tính năng phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh
• Hỗ trợ cảnh báo chủ động, cảnh báo giả mạo, 
  cảnh báo xâm nhập, 
  cảnh báo hết thời gian tiếp xúc cửa,...
• Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị mở khóa
• Nguồn DC 12V 2A, 

ASI7214X
Liên hệ

• Màn hình LCD 10.1", độ phân giải 1280×800
• Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ IC, 
  mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
• Ống kính góc rộng có độ phân giải 2MP, công nghệ 
  WDR, với đèn trắng tự động hoặc thủ công.
• Khoảng cách nhận diện 0.3m - 2.0m, 
  chiều cao từ 0.9m - 2.4m
• Độ chính xác ≥ 99.5%, tốc độ nhận diện 0.2s
• Hỗ trợ 100.000 người dùng, 100.000 khuôn mặt, 
  10.000 vân tay, 100.000 thẻ, 100.000 mật khẩu, 
  100.000 sự kiện
• Hỗ trợ tính năng phát hiện sự sống
• Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị mở khóa
• Nguồn DC 12V 2A, 

ASI8214Y-V3

4.700.000 đ
• Hỗ trợ 100.000 thẻ, và lưu 150.000 sự kiện.
• Xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp.
• Giao tiếp TCP/IP đến máy tính.
• Giao tiếp Wiegand hoặc RS-485 đến đầu đọc.
• Báo động mở cửa lâu, xâm nhập, tháo dỡ.
• Chống nhìn trộm mật khẩu, khóa nhiều cửa, 
  xác thực nhiều thẻ để mở cửa.
• Hỗ trợ 128 chế độ đặt lịch và kế hoạch.

DHI-ASC1204B-S
1.340.000 đ
• Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand
• Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz
• Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
• Chống thấm nước.

DHI-ASR1100B
6.732.000 đ
• Kiểm soát 1 cửa.
• Với thiết kế vỏ PC + ABS và kính cho màn hình trước, 
  phù hợp gắn trong nhà
• Màn hình cảm ứng LCD 2.8 inch, độ phân giải 240 x 320
• Thời gian nhận dạng vân tay chỉ 1.5s
• Hỗ trợ mở khóa bằng vân tay, mật khẩu, thẻ ( thẻ IC)
• Hỗ trợ 30.000 người dùng, 30.000 thẻ, 
  3.000 dấu vân tay, 150.000 bản ghi
• Hỗ trợ OSDP, TCP/IP
• Hỗ trợ các cổng ngoại vi : RS-485, Wiegand, 
  USB, LAN, Alarm in/out, ...

DHI-ASI1212F

932.000 đ

• Box gắn âm tường 
  cho DHI-VTO2202F-P
• Chất liệu nhôm đúc: ADC12

VTM114

724.000 đ

• Box gắn nổi cho DHI-VTO2202F-P
• Chất liệu hợp kim nhôm 
  AL5052 t=2.0mm

VTM115

CHUÔNG HÌNH IP

7.250.000 đ
• Màn hình cảm  ứng: Color 7-inch TFT 
  LCD tỉ lệ 800x480
• Hỗ trợ kết nối đàm thoại nội bộ.
• Tính năng tự động chụp ảnh và ghi hình 
• Đóng mở khoá cửa qua màn hình 
  đàm thoại hoặc qua điện thoại 
• Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp 
• Các tính năng kết nối đến các 
  cảm biến báo động. 
• Hỗ trợ kết nối đến các camera IP trong 
  cùng hệ thống, Audio đàm thoại 2 chiều, 
  tích hợp 1 cổng mạng 10/100, 
  SD card, Nguồn điện DC 10~15V

DHI-VTH1550CH-S2
8.366.000 đ
• Màn hình cảm  ứng: Color 7-inch TFT 
  LCD tỉ lệ 1024x600
• Hỗ trợ kết nối đàm thoại nộ bộ.
• Hỗ trợ kết nối không dây
• Tính năng tự động chụp ảnh và ghi hình 
• Đóng mở khoá cửa qua màn hình 
  đàm thoại hoặc qua điện thoại 
• Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp 
• Các tính năng kết nối đến các cảm 
  biến báo động. 
• Hỗ trợ kết nối đến các camera IP 
  trong cùng hệ thống, 
  Audio đàm thoại 2 chiều, tích hợp 1 
  cổng mạng 10/100, SD card, 
  Nguồn điện DC 10~15V hoặc POE.

DHI-VTH5221D/DW-S2
5.074.000 đ
• Nút nhấn chuông cửa IP
• Độ phân giải 1MP CMOS 
  với góc quan sát lên đến 107°
• Hỗ trợ các tính năng như WDR,
  color/IR, 3DNR,..
• Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm 
  thoại 2 chiều
• Hỗ trợ mở khóa thông qua thẻ IC 
  (lên đến 10000 thẻ), app từ xa 
  hoặc màn hình.
• Hỗ trợ cổng ngoại vi:  audio input, 
  RS485, nút nhấn Exit,...
• Nguồn cấp 12V DC 1A, PoE
• IP65(Cần có keo silicon khi lắp đặt)
• Cấu hình thông qua giao diện Web

DHI-VTO2111D-P-S2
5.160.000 đ
• Nút nhấn chuông cửa IP
• Camera độ phân giải 1 MP CMOS 
  với góc quan sát 70° 
• Hỗ trợ quan sát ban đêm
• Kết nối tới các smart phone 
  qua phần mềm 
• Tích hợp mic và speaker, 
  hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ mở qua cửa từ xa
• Hỗ trợ thẻ đọc Mifare card
• Hỗ trợ cuộc gọi theo nhóm 
• Chất liệu bề mặt kính cường lực, 
  chống nước mưa IP65 

DHI-VTO6210B

CHUÔNG HÌNH
ACCESS CONTROL
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