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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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GIẢI PHÁP GIÁM SÁT
Giải pháp giám sát chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, văn phòng, dự án…

GIẢI PHÁP CAMERA CHO CHUNG CƯ,
TÒA NHÀ

.  Quản lý tập trung số lượng lớn camera

   tại một điểm

.  Lưu trữ lâu dài, đảm bảo dữ liệu

.  Kết hợp giải pháp không dây cho 

   hệ thống thang máy

.  Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn

   mặt để quản lý người lạ ra vào chung cư

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại tại một điểm dành 
cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết 
bị lớn.

GIẢI PHÁP CAMERA THÂN NHIỆT

.  Giám sát thân nhiệt với độ chính xác +0.1oC

   (khi kết hợp với BlackBody)

.  Khả năng lắp đặt cơ động, nhanh chóng, 

   dễ dàng

.  Báo động trực tiếp khi phát hiện nhiệt độ vượt

   ngưỡng thiết lập

.  Chụp ảnh, lưu trữ, truy xuất hình ảnh khuôn

   mặt kèm nhiệt độ khi dùng với đầu ghi AI

Ứng dụng quản lý giám sát thân nhiệt không tiếp xúc cho các khu vực 
đông người như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan Nhà Nước, Trung 
tâm thương mại, Siêu thị...

GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG

.  Giám sát mọi phương tiện đi qua 24/7, trong mọi điều
   kiện thời tiết, ngày đêm

.  Hỗ trợ chụp biển số, xử lý cùng lúc 2-3 làn đường

.  Chụp lại các vi phạm (Quá tốc độ, vượt đèn đỏ, 
   lấn làn, đi ngược chiều…)

.  Lưu trữ và tìm kiếm thông tin tức thời qua 

   phần mềm quản lý

.  Trích xuất thông tin ra dạng file excel, 

    hình ảnh, video

.  Hỗ trợ với các phần mềm bên thứ ba để 

    xuất phiếu phạt vi phạm

Ứng dụng quản lý giám sát biển số và vi phạm trên đường cao tốc, 
quốc lộ, và giám sát giao thông tập trung cho các thành phố.

GIẢI PHÁP CAMERA CHO NGÂN HÀNG

.  Giám sát tập trung số lượng lớn camera của 
   nhiều CN, PGD về tại hội sở
.  Lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu
.  Camera tại quầy qiao dịch đáp ứng nhu cầu 
   quan sát rõ mệnh giá tiền
.  Quản lý tập trung hệ thống camera ATM 
   về trung tâm giám sát
.  Tích hợp hệ thống báo động chủ động khi có sự 
   cố hoặc bị tấn công
.  Có thể kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào 
   bằng nhận diện khuôn mặt/thẻ/mật khẩu với 
   một số khu vực đặc biệt như phòng chứa tiền,
   khu vực dữ liệu

Ứng dụng giám sát và lưu trữ tập trung cho toàn hộ các
chi nhánh, PGD, ATM trong mạng lưới ngân hàng.

GIẢI PHÁP CAMERA CHO SIÊU THỊ
CHUỖI CỬA HÀNG

.  Hệ thống giám sát riêng cho từng cửa hàng

.  Tập trung các cửa hàng trong chuỗi về trung

   tâm giám sát thông qua tên miền

.  Quan sát toàn cảnh cửa hàng với camera

   fisheye

.  Đếm số lượng khách ra vào và xuất báo cáo

   thống kê với camera đếm người ra vào

.  Kết hợp với hệ thống camera nhận diện khuôn

  mặt để nhận diện khách hàng VIP hoặc 

  kẻ xấu.

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại tại một điểm dành cho 
các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

.  Giám sát tập trung số lượng lớn camera của

   toàn bệnh viện về trung tâm giám sát

.  Giám sát các khu vực cổng, hành lang,

   phòng điều trị, khu vực sân, sảnh, quầy

   thuốc… tránh các đối tượng lợi dụng 

   đông người để thực hiện ý đồ xấu.

.  Có thể Kết hợp với giải pháp camera 

  thân nhiệt không tiếp xúc để nâng cao tính

  an toàn

Ứng dụng quản lý và giám sát tập trung cho hệ thống camera trong 
toàn bệnh viện và kết hợp với hệ thống giám sát thân nhiệt không tiếp 
xúc để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng.

GIẢI PHÁP CAMERA CHO BỆNH VIỆN
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. Camera Wifi thân cố định 4.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP Sony SNR1s
· Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440)
· Chuẩn nén: H.265
· Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, 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
. Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, 
  Dual ăng-ten.
· Nguồn: DC12V0.5A, công suất <3.5W
· Chất liệu vỏ nhựa, chống bụi nước IP67.

1.960.000

KN-B41A1
. Camera Wifi thân cố định ngoài 
trời 
· Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP Sony SNR1s
· Độ phân giải: 20fps@1080P
. Chuẩn nén H.264 
. Ống kính cố định: 2.8mm 
  góc nhìn 98°(H), 52°(V), 115°(D)
. ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-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 khe cắm thẻ nhớ MicroSD 256GB
. Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF,
  hỗ trợ 2 ăn-ten 
. Nguồn: DC12V-0.5A, công suất <3.5W
. Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP67

 
KN-B21-D

1.500.000

Micro

IP CAMERA WIFI

. Camera Wifi cố định 2.0MP

. Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP Sony NIR

. Chuẩn nén H.264 

. Ống kính cố định 2,8mm, góc nhìn 
 104°(H), 54°(V), 124°(D)
. ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-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 hiệnchuyển
  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 

 

1.010.000

HOT
S SALE

HOT
S SALE

. Camera Wifi quay quét 2.0MP

. Cảm biến: 1/2.9” 2.0MP Sony NIR

. Chuẩn nén hình ảnh: H.264

. ICR, DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC

. Ống kính cố đinh 3.6mm, góc nhìn 86°

. Quay quét: Ngang 355°, dọc -5°- 80°, 
  tốc độ 100°/s
. 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 2chiều
. Tích hợp còi báo động.
. Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB 
. Nguồn DC 5V1A, công suất <3,5W

KN-H21P-D

1.140.000

KN-H21W-D

32GB/64GB/128GB
Thẻ nhớ SanDisk

198.000 / 340.000158.000 / 338.000 / 660.000 

32GB / 64GB

* BH 1 đổi 1 trong 84 tháng ( 7 năm)
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CAMERA HD ANALOG 2.0MP - CAMERA 4 IN 1

. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP  
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m
. Nguồn: DC 12V 
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu vỏ nhựa

KX-A2112C4

HOT
S SALE

. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP  
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m
. Nguồn: DC 12V, IP67 
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu vỏ nhựa

KX-A2111C4

HOT
S SALE

. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m
. Nguồn: DC 12V, IP67 
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu vỏ kim loại

KX-A2012S4
. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m
. Nguồn: DC 12V, IP67 
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu vỏ kim loại

 

KX-A2011S4

. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony SNR1s 2.0MP
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn: DC 12V, IP67
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu kim loại

KX-C2121S5
. Camera 4 in 1
  (CVI, TVI, AHD, Analog). 
. Cảm biến: 1/2.7” Sony SNR1s 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn 12VDC
. Tích hợp mic
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Chất liệu vỏ kim loại

KX-C2121S5-A

Micro

 

1.500.000

840.000 840.000

HOT
S SALE

1.020.000 1.040.000

1.190.000

HOT
S SALE

HOT
S SALE

Micro

. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 2.0MP
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
. Tầm xa hồng ngoại: 50m
. Vỏ kim loại, IP67
. Tích hợp sẵn Micro

KX-C2004S5-A

. Camera 4 in 1 
  (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony SNR1s 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
. Ống kính: 6mm (góc nhìn 56°)
. Tầm xa hồng ngoại: 80m
. Nguồn: DC 12V, vỏ kim loại
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

HOT
S SALE

  

 

KX-C2003S5 (3.6mm)
KX-C2003S5 (6mm)

KX-C2005S5
. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 2.0MP
. Ống kính: Motorized 2.7~12mm
  (góc nhìn 102~33°)
. Manual focus
. Tầm xa hồng ngoại: 60m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Nguồn DC12V ±30%
. Vỏ kim loại, IP67

 

1.560.000

 

2.980.000

KX-C2004S5
. Camera 4 in 1 
 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7” Sony SNR1s 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)
. Tầm xa hồng ngoại: 50m
. Nguồn: DC 12V
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Vỏ kim loại

1.440.000

 

1.580.000
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CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 5.0MP

. Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD,
  Analog).
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
. Tích hợp sẵn Micro
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Chất liệu vỏ nhựa+kim loại
. Nguồn: DC 12V

 

KX-CF2203L-A

Micro

. Camera Full color  4 in 1 (CVI, TVI,AHD,   
  Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 5.0MP 
  (2592x1944)
. Độ Phân giải: 5M@20fps, 
  4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
. Hỗ trợ 2D-DNR,
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m,
  hỗ trợ Smart light.
. Vỏ nhựa + kim loại, IP67
. Nguồn DC12V±30%

 
KX-CF5203L

Full Color Full Color Full Color

Full Color Full Color

· Camera HD Analog Full Color 4 in 1 
· Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP
· Độ phân giải: 25/30fps@1080p
· Công nghệ: DWDR, AWB, AGC, 2DDNR
· Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
· LED: tầm xa 50m
· Tích hợp Mic
· Nguồn: 12vDC +-30%
· Vỏ kim loại + Nhựa, IP67 

 

KX-CF2213L-A 

Micro

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

. Camera Full color  4 in 1 (CVI, TVI,AHD,
  Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 5.0MP 
  (2592x1944)
. Độ Phân giải: 5M@20fps,  
  4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
. Hỗ trợ 2D-DNR,
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, 
  hỗ trợ Smart light.
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn DC12V±30%

 
KX-CF5101S

. Camera Full color  4 in 1 (CVI, TVI,AHD,
  Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 5.0MP
 (2592x1944)
. Độ Phân giải: 5M@20fps, 
  4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
. Hỗ trợ 2D-DNR
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m,
  hỗ trợ Smart light
. Vỏ kim loại +nhựa, IP67
. Nguồn DC12V±30%

 
KX-CF5102S

CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 2.0MP

. Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD,
  Analog).
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
.  Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m.
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
.  Nguồn: DC 12V

  

KX-CF2203L
. Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI,  AHD,
  Analog).
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 20m.
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Chất liệu vỏ kim loại 
. Nguồn: DC 12V

 

KX-CF2101S
  . Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI,

  AHD,Analog).
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 20m.
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Chất liệu vỏ nhựa+kim loại 
. Nguồn: DC 12V

. Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI,
  AHD,Analog).
. Độ phân giải 2.0MP CMOS 
  25/30fps@(1920x1080)   
. Ống kính: 3.6mm (option 2.8mm)
. True WDR 130dB, 3DNR, AGC, AWB...
. Hỗ trợ chức năng Super Adapt
. Thiết kế đế lắp đặt
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Chất liệu vỏ nhựa+kim loại 
. Nguồn: DC 12V

KX-CF2102L KX-CF2102LQ

Micro

. Camera full-color dome 4 in 1 (CVI, TVI,
  AHD,Analog).
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP   
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)
. Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m.
. Tích hợp sẵn Micro
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Vỏ kim loại
. Nguồn: DC 12V

 

KX-CF2204S-A

Full Color

Full ColorFull ColorFull Color Full Color

 

1.500.000
 

1.550.000

 

1.700.000

 

1.900.000
 

2.180.000
 

2.500.000

 

1.980.000

 

1.580.000
 

1.630.000

 

1.840.000

NEW
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KX-C5013C
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), 
  không bị méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 40m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

KX-C5012C
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 
  1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 25m, hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa, IP50 (không chống nước, lắp 
  trong nhà)
. Nguồn: DC12V ±30% 

CAMERA HD ANALOG 5.0MP - Tỷ lệ 16:9

KX-C5012S-A
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620) không méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m , 
  Hỗ trợ Smart IR
. Tích hợp mic
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

Micro

CAMERA HD ANALOG

KX-C5013S
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng,
  chống nhiễu 2D-DNR
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 80m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30% 

KX-C5011S
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30% 

KX-C5015S-M
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR
. Ống kính: 2.7mm-12mm (góc nhìn 
  34°–107°) manual focus
. Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

KX-C5011S-A
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0MP,
  tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 
  4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Tích hợp mic
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30% 

Micro

 

1.540.000

 

1.940.000
 

1.980.000
 

2.180.000

 

4.160.000

 

1.540.000
 

1.980.000
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CAMERA HD ANALOG
 

.  Cảm biến: Sony Starvis 8.0MP

.  3D-DNR, True WDR (120dB)

.  Tích hợp sẵn micro

.  Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6

.  Tầm xa hồng ngoại: 40m

.  Nguồn DC 12V, IP67

.  Nhiệt độ -30~+60°C

.  Chất liệu vỏ kim loại

 

 

KX-D4K01C4

Micro

 

.  Cảm biến: Sony Starvis 8.0MP

.  3D-DNR, True WDR (120dB)

.  Tích hợp sẵn micro

.  Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6

.  Tầm xa hồng ngoại: 50m

.  Nguồn DC 12V, IP67

.  Nhiệt độ -30~+60°C

.  Chất liệu vỏ kim loại

KX-D4K02C4

 
Micro

KX-C8011S-A
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP 
  (3840×2160)
. Độ phân giải:  4K@25/30fps; 4K@15fps;  
. 5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%
. Tích hợp mic

Micro 12120DB

WDR

KX-C8013S
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP 
  (3840×2160)
. Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 
  4M@25fps/30fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng thực (120dB), 
  chống nhiễu 3D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 80m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ Kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

12120DB

WDR
12120DB

WDR

  

.  Cảm biến: 1/2’’ Sony Starvis 8.0MP

.  3D-DNR, True WDR (120dB)

.  Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính 
   motorized zoom focus tự động
.  Tầm xa hồng ngoại: 100m
.  Nguồn: DC 12V/AC 24V,
   nguồn ra: DC12V 4W, IP67, IK10
.  Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
.  Chất liệu vỏ kim loại

KX-D4K05MC
  

KX-D4K04MC
. Cảm biến: 1/2’’ Sony Starvis 8.0MP
. 3D-DNR, True WDR (120dB)
. Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính 
  motorized zoom focus tự động
. Tầm xa hồng ngoại: 50m
. Nguồn: DC 12V/AC 24V, 
  nguồn ra: DC12V4W, IP67, IK10
. Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
. Chất liệu vỏ kim loại

12120DB

WDR
12120DB

WDR

CAMERA HD ANALOG 8.0MP

KX-C8011C KX-C8012C
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP  
  (3840×2160)
. Độ phân giải:  4K@15fps;  
. 5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m , 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

KX-C8011L
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP   
  (3840×2160)
. Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 
  5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 80m, 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa + Kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

KX-C8012S
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP 
  (3840×2160)
. Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 
  5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
. Vỏ kim loại, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP 
  (3840×2160)
. Độ phân giải:  4K@15fps; 
  5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng, 
  chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 20m , 
  hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%

 

2.200.000

 

2.700.000
 

3.040.000
 

4.340.000
 

3.980.000

 

2.180.000
 

2.300.000
 

2.300.000

 

15.100.000
 

15.700.000
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HOT
S SALE

HOT
S SALE

 

 

. Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh 

. Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/
  AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 2MP)
. Chuẩn nén Ai-Coding/H.265+/ H.265 
. Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P
. Cổng ra: VGA/HDMI
. Hỗ trợ chức năng SMD Plus 
  giúp hạn chế báo động giả
. Xem lại: 4 kênh
. Audio : 1 in /1 out 
. Âm thanh 2 chiều
. Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

KX-7104Ai
. Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 8 kênh 
. Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/
  AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 6Mp)
. Chuẩn nén: Ai-Coding/H.265+/ H.265 
. Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P
. Cổng ra: VGA/HDMI
. Hỗ trợ chức năng SMD Plus 
  giúp hạn chế báo động giả
. Xem lại: 4 kênh
. Audio : 1 in /1 out 
. Âm thanh 2 chiều
. Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2 USB 2.0

KX-7108Ai . Đầu ghi hình AI 5 in 1 SMD 4 kênh 
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p
 (1–25/30fps),Các kênh khác1080N/720p
 (1fps–15fps);960H/D1/CIF/(1–25/30fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 5 kênh, lên đến
  2Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
. Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
. Playback 1/4 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
. Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

KX-CAi7108TH1

KX-CAi7104TH1

. Đầu ghi hình AI 5 in 1 SMD 8 kênh 

. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

. Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p
 (1–25/30fps),Các kênh khác1080N/720p
(1fps–15fps);960H/D1/CIF/(1–25/30fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 10 kênh, lên đến
  6Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
. Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
. Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

. Đầu ghi hình Ai SMD Plus 8 kênh

. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

. Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 
  960H/D1/CIF
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 18kênh, 
  lên đến 6MP. Băng thông tối đa 64 Mbps
. Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus
. Playback1/4/9/16 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại 
  theo mục tiêu 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out 
  đàm thoại 2 chiều
  hoặc ghi âm cho kênh 1.
. Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port
  (100 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

KX-CAi7116H1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1 

 

2.780.000

 

3.780.000
 

5.460.000

 

2.180.000
 

2.860.000

. Đầu ghi hình Ai SMD Plus 8 kênh

. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

. Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 
  960H/D1/CIF
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 18 kênh, 
  lên đến 6Mp
. Băng thông tối đa 64 Mbps
. Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại 
  theo mục tiêu
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port 
 (100 Mbps)
. Hỗ trợ 2 SATA x 10TB

KX-CAi7216H1

 

10.800.000
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Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 AI nhận
diện khuôn mặt 
. Hỗ trợ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP 
. Hỗ trợ ghi hình:  5M-N (1 fps–10 fps); 
  4M-N/1080P (1 fps–15 fps);
  1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);
  Sub stream: D1/CIF (1 fps–15 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến
  6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps 
. Hỗ trợ chức năng Bảo vệ chu vi (2ch) và
  SMD Plus (16ch) (analog), 2 kênh Face
  recognition (analog), phát hiện người lạ mặt 
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. 
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port 
. Hỗ trợ 1 SATA x 16TB

Đầu ghi hình 16 kênh
. Hỗ trợ HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP 
. Hỗ trợ ghi hình:  5M-N (1 fps–10  fps); 
  4M-N/1080P (1 fps–15fps);
 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến
  6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps 
. Hỗ trợ 2 Bảo vệ chu vi hoặc 16 kênh SMD
  Plus hoặc 2 kênh Face recognition
  (analog), phát hiện người lạ mặt
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. 
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port 
. Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

Đầu ghi hình 32 kênh
. Hỗ trợ HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP 
. Hỗ trợ ghi hình: 5M-N (1 fps–10  fps); 
  4M-N/1080P (1 fps–15fps);
 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến
  6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps 
. Hỗ trợ 2 Bảo vệ chu vi hoặc 16 kênh SMD
  Plus hoặc 2 kênh Face recognition
  (analog), phát hiện người lạ
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. 
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port 
. Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

KX-DAi8116H3 KX-DAi8216H3 KX-DAi8232H3

    

8.800.000
 

12.200.000
 

18.800.000

. Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh 

. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

. Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N 
  (1 fps–10 fps);4MN/1080P (1 fps–15 fps)
  ; 1080N/720P/960H/
  D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 6kênh
  , lên đến 6Mp
. Băng thông tối đa 32Mbps
. Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh 
  SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (analog)
. Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ
. Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP

. Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh

. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

. Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N 
 (1 fps –10 fps); 4MN/1080P (1 fps–15 fps)
 ; 1080N/720P/960H/D1/CIF 
 (1 fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ cameraIP tối đa 12kênh
  ,lên đến 6Mp
. Băng thông tối đa 64 Mbps
. Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh 
  SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (analog)
. Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt 
  (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
. Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port 
 (100 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

KX-DAi8108H3

 

5.380.000

. Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt
  8 kênh vỏ nhựa
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N 
  (1 fps–10 fps); 4M-N/1080P (1fps–15 fps);
  1080N/720P/960H/
  D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 12kênh
 , lên đến 6Mp
. Băng thông tối đa 64 Mbps
. Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh 
  SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 1 kênh Face recognition
. Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
. Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

KX-DAi8108TH3 KX-DAi8104H3
. Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn
  mặt 4 kênh vỏ nhựa
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N 
  (1 fps–10fps); 4M-N/1080P(1 fps–15 fps);
  1080N/720P/960H/D1/CIF 
  (1 fps–25/30 fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 6 kênh
  ,lên đến 6Mp
. Băng thông tối đa 32 Mbps
. Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh
  SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 1 kênh Face recognition
. Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ 
. Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
. Hỗ trợ 1HDMI,1VGA,1RJ-45 Port(100Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

KX-DAi8104TH3

 

3.560.000
 

5.580.000  

3.700.000

RECORDER

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện 
khuôn mặt 4 kênh
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Hỗ trợ camera HDCVI 4K (1 fps–7 fps);
  6MP(1 fps–10 fps); 5MP (1 fps–12 fps);
  4MP/3MP(1 fps–15 fps); 4M-N/1080p/
  720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);
. AI Coding/H.265+/H.265/
  H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, 
  lên đến 8Mp. Băng thông tối đa 
  64 Mbps
. Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh 
  SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 1 kênh Face recognition 
  (analog)phát hiện người lạ mặt
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1

Đầu ghi hình AI HD Analog 8 kênh 
+ 8 kênh IP
. Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog/IP
. Hỗ trợ tối đa 16 kênh IP, độ phân giải lên
  đến 8MP, băng thông tối đa 128Mbps
. Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ chu vi (analog)
  hoặc 8 kênh SMD PLUS (analog) hoặc 
  2 kênh Nhận diện khuôn mặt (analog).
. Hỗ trợ ghi hình: 4K (1 fps–7 fps); 6 MP 
  (1 fps–10 fps); 5 MP (1 fps–12 fps);4KN/
  4MP/3 MP (1 fps–15fps);4MN/1080p/
  720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);
. AI Coding/H.265+/H.264
. Cổng ra: VGA/HDMI 
 (xuất hình chuẩn 4K)
. Xem lại: 1/4/9 kênh đồng thời.
. Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
. 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0 ,RJ45 
 (1000Mbps)
. Cổng Audio : 1 in 1 out

KX-DAi2K8104H3 KX-DAi2K8108H3

 

5.900.000
 

8.580.000

ĐẦU GHI HÌNH 2K - SERIES

Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 
16 kênh
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps–7fps);
  6MP(1fps–10fps); 5MP(1fps–12fps);
  4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/
  720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Sub ster
  am:960H(1fps–15fps); D1/CIF(1fps–25/30fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, 
  lên đến 8Mp
. Băng thông tối đa 128 Mbps
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 
 16 kênh SMD Plus (analog), 2 kênh Face
  recognition (analog), phát hiện người lạ mặt
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps)
. Hỗ trợ 1 SATA x 16TB

KX-DAi2K8116H3
 

15.960.000

Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 
16 kênh
. Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
. Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps–7fps); 6MP
  (1fps–10fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 
  4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/
  720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); 
  Sub steram:960H(1fps–15fps); 
  D1/CIF(1fps–25/30fps)
. AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, 
  lên đến 8Mp
. Băng thông tối đa 128 Mbps
. Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
. Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 
 16 kênh SMD Plus (analog)
. Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (analog). 
. Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 
  2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
. Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps)
. Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

KX-DAi2K8216H3 

 

18.300.000
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HOT
S SALE

HOT
S SALE    

KX-A2111N2 KX-A2111N3
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
  (1920×1080)
. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn 12VDC, PoE
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP 

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
  (1920×1080)
. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn 12VDC, PoE
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

KX-A2112N2 KX-A2112N3
. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
  (1920×1080)
. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn 12VDC, PoE
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

. Cảm biến: 1/2.7” Sony NIR 2.0MP 

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
  (1920×1080)
. Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn 12VDC, PoE
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

. Cảm biến: 1/2.9” Sony NIR 2.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
  (1920×1080)
. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
. Nguồn 12VDC, PoE
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
. Vỏ kim loại IP67

KX-A2011TN3
.  Cảm biến: 1/2.9” Sony NIR 2.0MP
.  Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
.  Độ phân giải: 25/30fps@ 2M
   (1920×1080)
.  Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)
.  Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
.  Nguồn 12VDC, PoE
.  Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
.  Vỏ kim loại IP67

KX-A2012TN3

12H265+ 12H265+12H265+ 12H265+

12H265+ 12H265+

KX-C2011SN3
. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fps
. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91o)
. Hỗ trợ công nghệ Starlight
. Tầm xa hồng ngoại 30m
. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB
. IP67, PoE, vỏ kim loại
. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập 
  hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

12H265+

 

2.840.000

 

2.020.000
 

2.020.000
 

2.020.000
 

2.020.000

 

2.180.000
 

2.180.000

HOT
S SALE

HOT
S SALE

HOT
S SALE

HOT
S SALE

CAMERA IP 2.0MP 

NEW NEW
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CAMERA IP

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fp

. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91o)

. Hỗ trợ công nghệ Starlight

. Tầm xa hồng ngoại 30m

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính

. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập 
  hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-C2012SN3

12H265+

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fp

. Hỗ trợ công nghệ Starlight

. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91o)

. Tầm xa hồng ngoại 30m

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. IP67, PoE, vỏ kim loại + nhựa

. Tích hợp mic

. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết
  lập hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-C2012AN3

Micro 12H265+

HOT
S SALE

.  Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP

.  Chuẩn nén hình ảnh: H265+

.  Độ phân giải tối đa 25/30fps@1080P

.   Hỗ trợ công nghệ Starlight, 
   WDR 120dB
.  Tầm xa hồng ngoại: 40m
.  Ống kính: 2.7~13.5mm 
   (góc nhìn 106°~29°) 
.  DC12V, POE, IP67, IK10 
   thẻ nhớ lên đến 256GB
.  Hỗ trợ tên miền miễn phí
.  Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

KX-D2002MN

. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP

. H.265+/H.265/ H.264+/H.264/ MJPEG

. Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/
  960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
. WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
. Tầm xa hồng ngoại: 50m
. Hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
. Cổng Audio: 1in/1out, Cổng Alarm: 2in/2out
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nguồn 12vDC / PoE, Hỗ trợ cổng 12vDC
  Output 165mA

KX-C2003N3-B (3.6mm)
KX-C2003N3-B (6mm)

CAMERA CHUYÊN DÙNG CHO KHU PHỐ

12H265+ 12H265+12120DB

WDR 12120DB

WDR

 

2.840.000

 

6.180.000

 

2.980.000

 

3.300.000

. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony NIR 4.0Mp,
  25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M
  (2688×1520)
. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
. Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Tích hợp mic
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony NIR 4.0Mp,
  25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M
  (2688×1520)
. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
. Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-A4111N3-A KX-A4011N3

Micro Micro

 

3.180.000
 

3.180.000

12120DB

WDR
12120DB

WDR

. Cảm biến: 1/2,7’’ Sony NIR 4.0Mp,
  25-30fps@ 4M(2560x1440) và 20fps@
  (2688x1520)
. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
. Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Tích hợp mic

. Cảm biến: 1/2,7’’ Sony NIR 4.0Mp,
  25-30fps@ 4M(2560x1440) và 20fps@
  (2688x1520)
. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
. Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-A4112N3-A KX-A4012N3

 

3.180.000
 

2.980.000

Micro 12120DB

WDR
Micro 12120DB

WDR

CAMERA IP 2.0MP 

CAMERA IP 4.0MP 

NEW NEW
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CAMERA IP 

CAMERA IP 8.0MP

. Cảm biến 1/2.7” Sony Starvis 8.0MP 

. Chuẩn nén hình ảnh H.265+

. Độ phân giải 8MP 

. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) 

. Ống kính 3.6 mm ( góc nhìn 87° )

. Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m 

. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB 

. Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion) 

. Chuẩn chống bụi và nước IP67 

. Nguồn 12V DC/PoE

KX-C8001N KX-C8004N

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 8.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh H.265+

. Độ phân giải 8MP

. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)

. Ống kính 3.6 mm ( góc nhìn 87° )

. Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m

. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB

. Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)

. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE

12120DB

WDR
12120DB

WDR

KX-C8004MN-B
. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 8.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh H.265+ 
. Độ phân giải 8MP 
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) 
. Ống kính 2.7 mm–13.5 mm,
  góc nhìn 113°–31° 
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m 
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB 
. Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion) 
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out 
. IP67, IK10 
. Nguồn 12V DC/PoE

KX-C8005MN-B
. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 8.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh H.265+
. Độ phân giải 8MP 
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) 
. Ống kính 2.7 mm–13.5 mm,
  góc nhìn 113°–31° 
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m 
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB 
. Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion) 
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out 
. Chuẩn chống bụi và nước IP67 
. Nguồn 12V DC/PoE

12120DB

WDR
12120DB

WDR

 

5.880.000
 

5.960.000
 

9.120.000
 

9.120.000

  

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh H.265+

. Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps

. Hỗ trợ công nghệ Starlight, WDR (120dB)

. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84o)

. Tầm xa hồng ngoại 30m

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. IP67, PoE

. Tích hợp míc, Vỏ kim loại + nhựa

. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập   
  hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-C4012AN3

Micro

 

3.580.000

12120DB

WDR

. Camera IP 4MP ePoE

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264

. Độ phân giải 4MP(2688×1520)@25/30fps

. Ống kính motorizer 2.7 ~13,5mm

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. Chống ngược sáng thực WDR (120dB).

. IP67, PoE, IK10…

. Hỗ trợ tính năng thông minh

. Tầm xa hồng ngoại 50m

. IP67, IK10

. Nhiệt độ hoạt động -30~+60 độ

KX-D4004iMN

 

12.580.000

12120DB

WDR

CAMERA IP 4.0MP 

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP

. Chuẩn nén H.265+

. Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps

. Công nghệ Starlight, True WDR 120dB

. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84o)

. Tầm xa hồng ngoại 30m

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. IP67, PoE, Vỏ kim loại

. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập 
  hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-C4011SN3

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP

. Chuẩn nén H.265+

. Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps

. Công nghệ Starlight, True WDR 120dB

. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84o)

. Tầm xa hồng ngoại 30m

. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB

. Chống ngược sáng thực WDR (120dB)

. IP67, IK10, PoE, . Vỏ kim loại + kính.

. Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập
  hàng rào ảo, khu vực cấm
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

KX-C4012SN3

 

3.580.000
 

3.580.000

12120DB

WDR
12120DB

WDR
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. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP

. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

. Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/
  960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
. WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
. Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ
. Tầm xa đèn led: 30m
. Công nghệ: IVS, SMD 
. Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
. Tích hợp sẵn Mic
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Nguồn 12vDC / PoE
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

 

KX-CF2001N3-A

Micro Micro

. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP

. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

. Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/
  960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
. WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
. Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ
. Tầm xa đèn led: 30m
. Công nghệ: IVS, SMD 
. Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
. Tích hợp sẵn Mic
. IP67, vỏ kim loại + nhựa
. Nguồn 12vDC / PoE
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

KX-CF2002N3-A

CAMERA IP FULL COLOR 4.0MP

CAMERA IP FULL COLOR 2.0MP

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP 

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 15m
. Chức năng phát hiện chuyển động
. Nguồn 12vDC/PoE 
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV 

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP 

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 15m
. Chức năng phát hiện chuyển động
. Nguồn 12vDC/PoE 
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV 

 
 

 

KX-AF2112N2 KX-AF2112N3
. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP
. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 1080P@ 25/30 fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 15m
. Chức năng phát hiện chuyển động
. Nguồn 12vDC/PoE
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV 

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 1080P@ 25/30 fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 15m
. Chức năng phát hiện chuyển động
. Nguồn 12vDC/PoE
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV 

 
 

KX-AF2111N2 KX-AF2111N3

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 2.0MP 

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/;H.264/
  MJPEG
. Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 40m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
. Nguồn 12vDC/PoE ,hỗ trợ cổng 12vDC
  output 165mA
. Vỏ kim loại + nhựa, IP67
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

 
 

KX-CF2003N3-B

 

 

Full Color

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
. Tầm xa đèn LED lên đến 30m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ IVS (Tripwire, Intrusion)
. Tích hợp MIC
. Nguồn 12V DC/PoE
. IP67, vỏ kim loại
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

 
KX-CF4001N3-A

Full Color Full Color Full Color

Full ColorFull Color

Full Color Full ColorFull Color Full Color

Micro Micro

. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 

. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/
  H.264/MJPEG
. Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR (120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
. Tầm xa đèn LED lên đến 30m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng: IVS
  (Tripwire, Intrusion)
. Tích hợp MIC
. Nguồn 12V DC/PoE
. IP67, vỏ kim loại + nhựa
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

KX-CF4002N3-A
. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 
. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
. Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
. Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
. Tầm xa đèn LED lên đến 40m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng: IVS 
  (Tripwire, Intrusion)
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, 
  Alarm 2 in/2 out
. Nguồn 12vDC/PoE, hỗ trợ cổng 12vDC
  output 165mA.
. IP67, vỏ kim loại + nhựa
. Hỗ trợ tên miền KBVISION

 

KX-CF4003N3-B

 

2.480.000
 

2.480.000

 

4.500.000

 

3.960.000
 

3.960.000
 

4.540.000

 

2.480.000
 

2.480.000

 

3.940.000
 

3.580.000

12120DB

WDR
12120DB

WDR

12120DB

WDR 12120DB

WDR

12120DB

WDR

12120DB

WDR

NEW NEW
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CAMERA IP Ai  

· Camera IP Ai Full Color - Báo động
  chủ động 2.0MP
· Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 25/30fps@1080P
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ.
· Tầm xa đèn led : 40m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động
  chủ động 5.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 5.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 20fps@2592x1944 /
  25/30fps@2688x1520
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 77 độ.
· Tầm xa đèn led : 40m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 2.0MP
· Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 25/30fps@1080P
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ.
· Tầm xa đèn led : 30m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67.
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 5.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 5.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 20fps@2592x1944 /
  25/30fps@2688x1520
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ.
· Tầm xa đèn led : 30m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67.
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 4.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 25/30fps@2688 × 1520
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ.
· Tầm xa đèn led : 40m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 8.0MP
· Cảm biến: 1/2.8” 8.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 20fps@3840x2160 
  (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt)
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ.
· Tầm xa đèn led : 30m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 4.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 4.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 25/30fps@1080P
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ.
· Tầm xa đèn led : 30m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67.
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

· Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ
  động 8.0MP
· Cảm biến: 1/2.7” 8.0MP Sony Stavis
· Độ phân giải: 20fps@3840x2160 
  (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt)
· Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night
  (ICR),  3DDNR, AWB, AGC, BLC
· Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ.
· Tầm xa đèn led : 30m
· Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
· Công nghệ AI thông minh: SMD, Face 
  Detect, Phát hiện khẩu trang (mask
  detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ
  động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)
· Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67.
· Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

KX-CAiF2003N-TiF-A

KX-CAiF5003N-TiF-A

KX-CAiF2004N-TiF-A

KX-CAiF5004N-TiF-A

KX-CAiF4003N-TiF-A KX-CAiF4004N-TiF-A

KX-CAiF8004N-TiF-AKX-CAiF8003N-TiF-A

CAMERA IP Ai FULL COLOR - BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

 

10.360.000

 

11.780.000

 

9.000.000

 

11.600.000

 

11.300.000

 

12.580.000
 

12.300.000

 

9.940.000

Micro 12H265+

Micro 12H265+ Micro 12H265+ Micro 12H265+ Micro 12H265+

Micro 12H265+ Micro 12H265+ Micro 12H265+
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. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+

. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)

. Ống kính 2.7 mm–13.5 mm,
  góc nhìn 108°–28°
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE
. Hỗ trợ IVS, SMD

DB

KX-CAi2205MN

 

KX-CAi4205MN
. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,
  chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 2.7 mm–13.5 mm,
  góc nhìn 104°–27°
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nguồn 12V DC/PoE

KX-CAi2203N-B
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nguồn 12V DC/PoE
. Hỗ trợ IVS, SMD

KX-CAi2204N-B
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng SMD,IVS 
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE

KX-CAi4203N-B
. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, 
  Alarm 2 in/2 out 
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nguồn 12V DC/PoE

*Giá chưa bao gồm chân đế

KX-CAi4204N-B
. Cảm biến: 1/3” Sony Starvis 4.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng SMD, IVS 
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out. 
. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE

 

12120DB

WDR
12120DB

WDR

12120DB

WDR
12120DB

WDR
12120DB

WDR

12120DB

WDR
12120DB

WDR

12120DB

WDR

KX-DAi2203N-EB
.  Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 
.  3D- DNR, WDR(120dB)
.  Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
.  Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 106°)
.  Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)   
   Báo động ( alarm in / alarm out )
.  Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
.  Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
.  Hỗ trợ chức năng Face Detection
.  Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
.  Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
.  Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)
.  Nguồn 12VDC ePoE
.  Chuẩn bảo vệ IP67, IK10

 

KX-DAi2204N-EB
.  Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 
.  3D- DNR, WDR(120dB)
.  Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
.  Ống kính 2.8mm (góc nhìn 106°)
.  Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)   
   Báo động ( alarm in / alarm out )
.  Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
.  Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
.  Hỗ trợ chức năng Face Detection
.  Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
.  Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
.  Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)
. Nguồn 12VDC ePoE
. Chuẩn bảo vệ IP67, IK10

12ePoE 12ePoE

KX-DAi2203N
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out), 
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng Face Detection,
  People Counting, IVS 
. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE

 

KX-DAi2205MN-EB
.  Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 
.  3D- DNR, WDR(120dB)
.  Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
.  Ống kính đa tiêu cự 2.7mm~13.5mm
.  Hỗ trợ âm thanh 2 chiều(mic in/mic out)
   Báo động ( alarm in / alarm out )
.  Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
.  Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
.  Hỗ trợ chức năng Face Detection 
.  Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
.  Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)
.  Nguồn 12VDC ePoE
.  Chuẩn bảo vệ IP67, IK10

KX-DAi2204N
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng 
  WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm ( góc nhìn 87° )
. Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 
  lên đến 256GB
. Hỗ trợ chức năng Face Detection
  People Counting, IVS 
. Chuẩn chống bụi và nước IP67,
  chống va đập IK10
. Nguồn 12V DC/PoE

12ePoE

KX-DAiF2203N-B
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP 
. Chuẩn nén: H.265+
. Chuyên chống ngược sáng
  WDR(120dB)
. Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
. Tầm xa đèn LED lên đến 50m
. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 
  256GB
. Hỗ trợ chức năng Face Detection,
  People Counting, IVS
. Hỗ trợ kết nối Audio in/out, 
  Alarm in/out
. Chuẩn chống bụi và nước IP67
. Nguồn 12V DC/PoE

Full Color

CAMERA IP Ai

 

4.880.000
 

4.820.000
 

9.180.000
 

6.300.000

 

6.540.000

 

10.200.000
 

6.100.000
 

6.360.000
 

9.980.000

 

7.300.000
 

7.080.000
 

8.960.000
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. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP

. Zoom quang 25x , zoom số 16x

. Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 
  50/60fps@720P
. Hỗ trợ cân chức năng Day/Night(ICR)
. Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay 
  dọc, 360° không có điểm dừng
. Hỗ trợ âm thanh 1 chiều 
  (gắn thêm Mic)
. Chuẩn chống nước và bụi IP66
. Tầm xa hồng ngoại: 150m
. Nguồn: DC24V/3A ±25%

. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP

. Zoom quang 25x, zoom số 16x

. 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P

. Hỗ trợ cân chức năng Day/Night(ICR) 

. Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s 
  xoay dọc, 360° không có điểm dừng
. Hỗ trợ âm thanh 1 chiều 
 (gắn thêm Mic)
. Chuẩn chống nước và bụi IP66
. Tầm xa hồng ngoại: 100m
. Nguồn: DC12V/3A ±10%

 

 

 CAMERA IP Ai / CAMERA SPEEDDOME

CAMERA SPEEDDOME HD ANALOG 2.0MP CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

KX-C2007ePC2 KX-D2007PC2

12120DB

WDR
12Starlight 12120DB

WDR
12Starlight

. Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP Sony Starvis

. Độ phân giải 25/30fps@(1920x1080)

. Ống kính cố định: 4mm f1.6, góc nhìn 87 độ

. H.265+/H.265/H.264+/ H.264

. AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight 

. Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, 
  tốc độ 81°/s
. Hỗ trợ kết nối LAN và Wifi B/G/N
. Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu
  vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
. Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều. 
. Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
. Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
. Tầm xa hồng ngoại: 30m.
. Nguồn DC12V/2A ± 10%
. Chất liệu vỏ nhựa, IP66.

. Cảm biến: 1/2.8” 2.0MP Sony Starvis

. Độ phân giải 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080)

. Ống kính motorized zoom quang 5x, 
  zoom số 16x
. H.265+/H.265/H.264+/ H.264
. AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
. Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, 
  tốc độ 81°/s
. Hỗ trợ kết nối LAN
. Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực
  cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
. Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều
. Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
. Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Nguồn DC12V/2A ± 10% , PoE.
. Chất liệu vỏ nhựa, IP66. 

KX-C2006CPN-W KX-C2006CPN-M 

 
 

12PoE12Starlight 12Starlight

KX-DAi5005MN-EB KX-DAi5004MN-EB
. Camera IP 5MP ePoE
. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 5.0MP
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+
. Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/
  4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
. Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB) / 
  3DDNR / AWB / AGC / BLC
. Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
. Tầm xa hồng ngoại: 50m
. Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
. Hỗ trợ cổng Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out
. Nguồn 12VDC ePoE
. Chuẩn bảo vệ IP67, IK10
. Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

. Camera IP 5MP ePoE

. Cảm biến: 1/2.7” Sony Starvis 5.0MP

. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+

. Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/
  4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
. Chuyên chống ngược sáng 
  WDR (120dB)/3DDNR / AWB / AGC / BLC
. Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
. Tầm xa hồng ngoại: 40m
. Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
. Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
. Nguồn 12VDC ePoE
. Chuẩn bảo vệ IP67, IK10
. Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

12ePoE 12ePoE

Ứng dụng công nghệ Ai 
phân tích hình ảnh thông minh

CAMERA Ai

 

13.580.000
 

12.580.000

 

18.300.000
 

20.100.000
 

7.180.000
 

9.180.000
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CAMERA SPEEDDOME
CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

. Camera PTZ mini, zoom quang 4x, 
  zoom số 16x, 
. Chuẩn nén: H.265+
. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 
. WDR (120db), 3DNR, ICR
. Tầm xa hồng ngoại: 30m
. Hỗ trợ điều khiển 3D thông minh
. Hỗ trợ micro SD lên đến 128GB
. Tích hợp sẵn Micro, hỗ trợ  PoE 

KX-C2007IRPN2 
 . Camera PTZ mini, zoom quang

  4x, zoom số 16x
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP
. 3DNR, true WDR(120db), ICR
. Hỗ trợ chức năng điều khiển 
  3D thông minh
. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128 GB, PoE,
  IP66, IK10 
. Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C 

KX-C2007sPN2

12120DB

WDR
12Starlight 12120DB

WDR
12Starlight Micro

. Camera PTZ mini, zoom quang 12x,
  zoom số16x
. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP
. 3DNR, True WDR (120dB)
. Hỗ trợ chức năng thông minh
. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
. Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
. Hỗ trợ PoE, nguồn 24V DC, IK10,
  IP66

KX-D2007PN KX-C2007ePN2
. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 
. Zoom quang 16x, zoom số 16x
. Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 
  50/60fps@720P
. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
. AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight 
. Hỗ trợ chức năng IVS
. Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° 
  không có điểm dừng
. 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động, 
  1 báo động ra
. Chuẩn chống nước và bụi IP 66
. Tầm xa hồng ngoại: 100m
. Tích hợp Mic

12120DB

WDR
12Starlight 12Starlight

 

8.960.000
 

11.180.000
 

15.900.000
 

19.960.000

KX-CAi2008ePN2
. Cảm biến: 1/2.8” CMOS 2.0MP, tối đa:
  50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
. Zoom quang 25x , zoom số 16x
. H.265+/H.265/H.264+/ H.264
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy
  nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến
  ngày/đêm, chống ngược sáng thực 120dB
. Chức năng Phát hiện khuôn mặt với AI
. Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay
  dọc, 360° không có điểm dừng
. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB 
  tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
. Tầm xa hồng ngoại: 100m, IP66

12Starlight

 

23.400.000

KX-DAi2328PN
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP, 
  tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
. Zoom quang 32x , zoom số 16x
. H.265+/H.265/H.264+/ H.264
. Chức năng Day/Night(ICR), 3D-DNR
. Chống ngược sáng thực 120dB
. Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking 
  và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD 
  PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện 
  khuôn mặt với AI 
. Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay 
  dọc, 360° không có điểm dừng
. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
. Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
. Tầm xa hồng ngoại: 150m

12120DB

WDR
12Starlight

 

41.580.000

KX-DAi2008PN
. Cảm biến: 1/2.8” Sony Starvis 2.0MP,
  tối đa: 50/60fps@2.0MP
. Zoom quang 25X, zoom số 16x
. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/ H.264
. ICR, Starlight, 3D-DNR, True-WDR 120dB 
. Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking
  và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), 
  SMD PLUS (nhận biết người và xe)
  Phát hiện khuôn mặt với AI
. Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s
  xoay dọc, 360° không có điểm dừng
. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
. Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
. Tầm xa hồng ngoại: 150m

12Starlight

 

25.580.000

. 2.0 MP, zoom quang 25x, zoom số 16x

. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 

. 3DNR, true WDR (120dB)

. Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh 
  Autotracking, Starlight
. H.265+/ H.265/ H.264+ / H.264
. Âm thanh 2 chiều, 
. Thẻ nhớ tối đa 128gb
. Tầm xa hồng ngoại: 150m
. Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C
. DC24V/3A, PoE+, IP66

KX-D2008PN

12120DB

WDR
12Starlight

 

23.640.000

12 0DB
12Starlight

KX-EAi8409PN2
. Cảm biến:1/1.8”Sony Starvis 
  CMOS 8.0MP
. Zoom quang 40x, zoom số 16x
. H.265/H.265+/H.264/H.264+ & MJPEG
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược    
  sáng, tự động lấy nét, ICR, Starlight, 
  True-WDR (140dB), SMD PLUS
  (nhận biết người và xe) 
. Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking
  và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS),
  phát hiện khuôn mặt với AI
. Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
. Chuẩn chống nước và bụi IP67, IK10
. Tầm xa hồng ngoại: 500m

 

110.580.000

14
WDR

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG

. 2.0 MP, zoom quang 45x, 
  zoom số 16x
. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP 
. 3DNR
. Hỗ trợ chức năng tuần tra 
  thông minh Autotracking, Starlight
. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128gb
. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
. Tầm xa hồng ngoại Lazer 550m
. Chuẩn chống nước và bụi IP67
. Trang bị cần gạt nước tự động
. Nguồn AC24V/3A, Hi-PoE

KX-E2408IRSN

12120DB

WDR
12Starlight

 

90.000.000

. Cảm biến: Sony Starvis 2.0MP

. Zoom quang 45x, zoom số 16x

. Hỗ trợ chức năng Day/Night (ICR) 
  cảm biến ngày/đêm
. Hỗ chức năng theo dõi thông minh 
  Auto Tracking, IVS,Starlight
. Hỗ trợ chức năng SMD Plus, phân
  biệt người, xe.
. Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360°
. Hỗ trợ Alarm 7in/2out, Audio 1in/1out
. Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 
  lên đến 256GB
. Chuẩn chống nước và bụi IP67
. Tầm xa hồng ngoại Lazer 550m
. Nguồn DC36V/2.23A, Hi-PoE

KX-E2458IRSN

12120DB

WDR
12Starlight

 

85.700.000
NEW

. Cảm biến: 1/2.8” CMOS 4.0MP, 
  tối đa: 25/30fps@4.0MP
. Zoom quang 32x , zoom số 16x
. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/ H.264
. Cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức
  năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm. 
. Hỗ trợ chống nhiễu 3D-DNR
. Chống ngược sáng thực 120dB
. Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking, 
  thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS
  (nhận biết người và xe) 
  Phát hiện khuôn mặt với AI
. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB 
. Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
. Tầm xa hồng ngoại: 150m

KX-DAi4328PN3

12120DB

WDR
12Starlight

 

45.980.000

Micro
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CAMERA SPEEDDOME / RECORDER

HOT
S SALE

 . Đầu ghi hình NVR 4 kênh
. Cổng vào: 4 kênh IP,  băng thông tối đa 
  80Mbps
. Khả năng giải mã: 1ch 8MP(30fps)/1ch 
  5MP(30fps)/ 2ch 4MP(30fps)/2ch 
  3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)
. H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Cổng ra: VGA / HDMI
. Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
. Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
. Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
. Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 
  audio in/1 audio out (đàm thoại)
. Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV

KX-A8124N2

 
. Đầu ghi hình NVR 8 kênh
. Cổng vào: 8 kênh IP,  băng thông tối đa
  80Mbps
. Khả năng giải mã: 1ch 8MP(30fps)/1ch 
  5MP(30fps)/2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP
  (30fps)/4ch 1080p(30fps)/8ch 720p(30fps)
. H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Cổng ra: VGA / HDMI
. Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
. Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
. Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
. Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0,
  1 audio in/1 audio out (đàm thoại)
. Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV

KX-A8128N2

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+ĐẦU GHI HÌNH IP WIFI H.264

KX-C8104WN2

. Đầu ghi hình NVR 4 kênh Wifi

. Dễ dàng kết nối với camera Wifi

. Hỗ trợ kết nối WPS, chuẩn Onvif 2.4

. Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên 
  đến 5 MP, băng thông tối đa 80Mbps
. Chuẩn nén: H.264/H.264+/MJPEG
. Cổng ra: VGA / HDMI
. Hỗ trợ: 1 SATA x 6 TB, 2USB 2.0

 

6.780.000
 

2.500.000
 

2.780.000

HOT
S SALE

Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh 
Panoramic 3600 16MP + 4MP
*Camera toàn cảnh: 
 . 8x1/1.8” 2MP Sony Starvis 
   CMOS Panoramic 3600
 . Độ phân giải 8192x1800@30fps
 . Ống kính Panoramic: cố định 8x5mm, 360° toàn cảnh
*Camera PTZ: 
 . 1/1.8” 4MP Sony Starvis CMOS
 . Độ phân giải 2560x1440@30fps
 . Ống kính PTZ: zoom quang 40x
 . Hỗ trợ 7 bóng LED hồng ngoại, tầm xa 400m.
 . Chuẩn nén H.265+, 3 luồng hình ảnh
 . Hỗ trợ Starlight, IRC, AGC, 3DDNR, AWB, 
  DWDR (PTZ), True-WDR (panoramic). 
 . Chức năng IVS: Tripwire,Intrusion,Smart tracking.
 . Chức năng PTZ: Preset, Tour, Pan, Scan,Partern, Ilde Motion...
 . Hỗ trợ lưu trữ: NAS, FTP, khe cắm thẻ nhớ 512GB
 . Nguồn: 36VDC, công suất tiêu thụ <84.4W, IP66. 

KX-F16440MSPN

12120DB

WDR
12Starlight

 

358.000.000

Wide Angle

Camera IP Fisheye 3600
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 5.0MP, 
  25/30fps@5M(2592×1944)
. Chuẩn nén Smart H.265+/H.264+
. Ống kính mắt cá góc rộng quan sát toàn 
  cảnh 180 độ , hỗ trợ dewarp.
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, 
  chống ngược sáng thực (120dB), 3D-DNR
. Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng 
  bản đồ nhiệt, đếm người trong khu vực…
. Tầm xa hồng ngoại 10m
. Tích hợp sẵn Mic
. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
. Nguồn DC12v +-30% , PoE.

KX-E0505FN2 

 

9.800.000

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG
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RECORDER

. Đầu ghi hình NVR 4 kênh

. Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên 
  đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
. Xem lại: 4  kênh đồng thời
. Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
. Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng 
  để đàm thoại
. Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps 
. Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh  
  từ camera

KX-C4K8104SN2

. Đầu ghi hình NVR 4 kênh

. Cổng vào: 4 kênh IP  độ phân giải
  lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa
  80Mbps ( Độ  phân giải chuẩn 4K )
. H.265+/H.264
. Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 4 kênh
. 1 SATA  x 16TB, 2USB 2.0, 
  RJ45 100Mbps
. Âm thanh hai chiều, Onvif
. Hỗ trợ các chức năng thông minh 
  từ camera (AI by Camera) : IVS và
  SMD Plus.

KX-A4K8114N2

 

3.520.000

 
. Đầu ghi hình NVR 8 kênh
. Cổng vào: 8 kênh IP  độ phân giải
  lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa
  80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K )
. H.265+/H.264
. Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
. 1 SATA  x 16TB, 2USB 2.0, 
  RJ45 100Mbps
. Âm thanh hai chiều, Onvif
. Hỗ trợ các chức năng thông minh 
  từ camera (AI by Camera) : IVS và 
  SMD Plus.

KX-A4K8118N2

 

3.990.000

 
. Đầu ghi hình NVR 16 kênh
. Cổng vào: 16 kênh IP  độ phân giải
  lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa
  80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K )
. H.265+/H.264+
. Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
. 1 SATA  x 16TB, 2USB 2.0, 
  RJ45 100Mbps
. Âm thanh hai chiều, Onvif
. Hỗ trợ các chức năng thông minh 
  từ camera (AI by Camera) : IVS và 
  SMD Plus.

KX-A4K8116N2

 

4.780.000
 

4.580.000
NEW NEW NEW

. Đầu ghi hình NVR 8 kênh

. Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên 
  đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
. H.265+/H.265/H.264+/H.264
. Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI
  (xuất hình chuẩn 4K)
. Xem lại: 8 kênh đồng thời
. Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
. Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng 
  để đàm thoại
. Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps 
. Hỗ trợ hiển thị chức năng thông 
  minh  từ camera

KX-C4K8108SN2

 

5.240.000

. Đầu ghi hình NVR 16 kênh

. Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải 
  lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Smart 
  H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
. Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình 
  chuẩn 4K)
. Xem lại: 16 kênh đồng thời
. Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
. Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để 
  đàm thoại
. Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps 

KX-C4K8116SN2
. Đầu ghi hình IP Ai 8 kênh chuẩn 4K 
. Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP 
. Khả năng giải mã: 1ch 8MP@30fps,
  4ch 1080P@30fps
. H.265+/H.265/H.264+/H.264 
. Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
  Độ phân giải max 4K 
. BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror… 
. Hỗ trợ 1 HDD max 8TB. 
. Xem lại: 8 kênh cùng lúc 
. AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD,
  Face Detection, Face Recognition (1ch)… 
. Cổng Audio I/O: 1/1 
. Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF 
. Nguồn 12vDC, thiết kế kim loại

KX-CAi4K8108N2
. Đầu ghi hình IP Ai 4 kênh chuẩn 4K 
. Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP 
. Khả năng giải mã: 1ch 8MP@30fps,
  4ch 1080P@30fps 
. H.265+/H.265/H.264+/H.264 
. Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
  Độ phân giải max 4K 
. BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror… 
. Hỗ trợ 1 HDD max 8TB. 
. Xem lại: 4 kênh cùng lúc 
. AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD,
  Face Detection, Face Recognition (1ch)… 
. Cổng Audio I/O: 1/1 
. Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF 
. Nguồn 12vDC, thiết kế kim loại

KX-CAi4K8104N2

 

5.780.000
 

6.420.000
 

6.060.000

. Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP

. Băng thông 200Mbps

. Khả năng giải mã: 1ch×8MP /
 4ch×1080P
· H.265+/H265/H.264/MJPEG 
· DC12V, 8TB x 1 SATA 
· Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai IVS
. Chức năng nhận diện khuôn mặt: 
 Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 
 2 camera AI (dòng DAi) 
. Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 
  khuôn mặt, tốc độ 8 khuôn mặt/giây

KX-CAi4K8116N2

 

9.780.000

. Đầu ghi hình IP PoE 16 kênh 

. Hỗ trợ camera IP đầu vào đến 12MP 

. Băng thông tối đa 144Mbps

. Khả năng giải mã: 1chx12MP / 
  1ch×8MP / 6ch×1080P
. H.265+/H265/H.264/MJPEG
. Hỗ trợ 2 SATA x 10TB
. Hỗ trợ 1 kênh bảo vệ vành đai IVS 
  hoặc 4 kênh SMD Plus
. Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ
  1 camera IP thông thường / 
  5 camera AI (dòng DAi) 
. Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000
  khuôn mặt, tốc độ nhận diện 
 4 khuôn mặt/giây

KX-CAi4K8216SN2P16

. Cổng vào 16 kênh IP POE

. Băng thông 320Mbps (160Mbps khi 
  bật chức năng Ai)
. Hỗ trợ camera IP tối đa đến 24MP 
. Khả năng giải mã : 4-ch@8MP (30fps),
 16-ch@1080P (30fps)
. H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG 
. Hỗ trợ lên đến 12 kênh thực hiện 
  chức năng bảo vệ chu vi
. Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh ( camera
  thường) /16 kênh camera DAI
. Tích hợp 16 cổng PoE 

KX-DAi4K8216SN3P16

. Đầu ghi hình NVR 16 kênh

. Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên
  đến 8 MP, băng thông tối đa 128Mbps.
. Chuẩn nén: SmartH.265+/H.265/ 
  Smart H.264+/H.264
. Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI 
  xuất hình chuẩn 4K
. Xem lại: 16 kênh đồng thời
. Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, 
  dùng để đàm thoại
. Hỗ trợ cổng Alarm 4 in 2 out, kết nối thiết
  bị báo động ngoại vi và đèn còi báo động
. Hỗ trợ 2 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
. Hỗ trợ cổng RJ45: 10/100/1000 Mbps
. Hỗ trợ reset cứng trên đầu ghi 

KX-C4K8216SN2

 

8.240.000
 

17.700.000
 

55.000.000

ĐẦU GHI HÌNH IP 4K H.265+
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· Đầu ghi hình IP AI 32 kênh 
  băng thông 320Mbps (160Mbps 
  khi bật chức năng Ai)
· H.265+/H265/H.264/MJPEG 
· AC100-240V, 8 SATA x 10TB
· Hỗ trợ 16 kênh  bảo vệ vành đai
· Nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 4 kênh
  camera thường / 16 kênh camera DAI 
· Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu ,100.000 
  khuôn mặt
. Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm
  soát ra vào (ANPR)

KX-DAi4K8832NR3

KX-E4K88128N2
. Đầu ghi hình NVR 128 kênh
. Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên 
  đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
. Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
. Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 
                         Màn hình 2: 1/4/8/9/16
. Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 
                  128 Mbps ở RAID 5
. 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 4USB, 2 RJ-45
  Ports (10/100/1000Mbps)
. Hỗ trợ 16 alarm in/ 8 alarm out.
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
. Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc

KX-E4K8832N4
.  Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên 
   đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
.  Chuẩn nén: H265+/H.265
.  Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
.  Xem lại:  128Mbps (ở chế độ RAID 5)/
   64Mbps ở chế độ thường
.  Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 64TB, 1 eSATA, Onvif 2.4
.  Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình 
   camera fisheye
.  Báo động 16 in/  6 out,2 RJ45 
   10/100/1000, âm thanh hai chiều

KX-E4K816128N2
.  Đầu ghi hình NVR 128 kênh
.  Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên
   đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
.  Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
.  Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, 
   Màn hình 2: 1/4/8/9/16
.  Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 
   Mbps ở RAID 5
.  Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, 
   RJ45, âm thanh hai chiều
.  Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 128TB, 1 eSATA,
   2 USB 2.0, 2 USB 3.0
.  Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60
.  Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc

. Đầu ghi hình NVR 32 kênh 

. Độ phân giải lên đến 12 Mp , 
  băng thông tối đa 320Mbps
. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
. Xem lại: 16 kênh
. Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia
  hình camera fisheye
. Hỗ trợ: 8 SATA  x 10TB, 1 eSATA ,
  Onvif 2.4, 2 x RJ45 1000, 1 X RS485

KX-D4K8832NR3

KX-D4K8864NR3
. Đầu ghi hình NVR 64 kênh 
. Độ phân giải lên đến 12 Mp, 
  băng thông tối đa 320Mbps
. Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
. Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI  
. Xem lại: 16 kênh
. Xem trực tiếp 64 khung
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
. Hỗ trợ chia hình camera fisheye
. Hỗ trợ: 8 SATA  x 10TB, 1 eSATA , 
  2USB (1 USB 3.0), Onvif 2.4

 

53.400.000
 

39.800.000
 

77.000.000

 

137.000.000

 

39.800.000
 

77.000.000

. Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K
  Nhận diện khuôn mặt
. Cổng vào 32 kênh IP, 16 cổng POE
. Băng thông 320Mbps 
 (160Mbps khi bật chức năng Ai)
. H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG 
. Hỗ trợ lên đến 12 kênh thực hiện chức năng
  bảo vệ chu vi
. Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh ( camera
  thường) /16 kênh camera DAI
. Bảo vệ chu vi: Bảo vệ khu vực quan sát, Bảo vệ
  khu vực giới hạn,Bảo vệ khu vực nguy hiểm.
. Hỗ trợ ổ cứng 4 SATA x 10TB , hỗ trợ 1 cổng
 eSATA mở rộng lưu trữ

KX-DAi4K8432SN3P16

 

63.400.000

. Đầu ghi hình IP AI 32 kênh 
  chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt
. Cổng vào 32 kênh IP. Băng thông
  256Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
. H.265+/H265/H.264/MJPEG 
. Khả năng giải mã: 10 x 1080p (25/30fps)
. Hỗ trợ: 2 kênh bảo vệ chu vi hoặc 1 kênh
  nhận diện khuôn mặt, hoặc 4 kênh 
  SMD Plus (AI by NVR)
. Lưu trữ 4 SATA x 10TB

KX-CAi4K8432SN3

 

27.600.000

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+

. Đầu ghi hình NVR 16 kênh

. Độ phân giải lên đến 12 MP

. Băng thông tối đa 320Mbps

. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

. Cổng ra: 2 VGA / 2 HDMI 

. Xem lại: 16 kênh đồng thời

. Lưu trữ: 4 SATA  x 10TB, hỗ trợ 1 cổng
  eSATA mở rộng lưu trữ, 3 cổng USB, 
  2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
. Báo động: 16 in 6 out, âm thanh 1 in 2 out.
. Hỗ trợ 1 kênh Fisheye Dewarp
. Hỗ trợ các tính năng thông minh 
  từ camera: SMD PLUS, bảo vệ chu vi, 
  phát hiện và nhận diện khuôn mặt, video
  metadata, ANPR, Stereo analysis, 
  đếm người...

KX-D4K8416N3

 

22.300.000

. Đầu ghi hình NVR 32 kênh

. Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên
  đến 8 MP, băng thông tối đa 160Mbps
. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
. Cổng ra: VGA / HDMI
. Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời
. Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G)
. Hỗ trợ: 2 SATA  x 10 TB
. Hỗ trợ 4 alarm in/2 alarm out , 1 Audio in,
 1 audio out, 1 cổng mạng RJ451000Mbps
. Hỗ trợ các tính năng thông minh từ 
  camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt,
  IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap

. Đầu ghi hình NVR 16 kênh 

. Độ phân giải lên đến 12 Mp, 
  băng thông tối đa 320Mbps
. H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
. Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
  (3840x2160), Xem lại: 16 kênh
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
. Hỗ trợ chia hình camera fisheye
. Hỗ trợ: 8 SATA  x 10TB, 1 eSATA , 
  Onvif, 2RJ45 1000Mbps
. Hỗ trợ các tính năng thông
  minh từ camera: SMD Plus, Phát
  hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu
  vi, đếm người, heatmap

KX-D4K8816NR3 KX-C4K8232SN2
. Đầu ghi hình NVR 32 kênh
. Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 
  12 MP, băng thông tối đa 320Mbps
. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
. Cổng ra: 2xVGA / 2xHDMI
. Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời
. Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G)
. Hỗ trợ: 4 SATA  x 10 TB , 1 cổng eSATA
  mở rộng ổ cứng
. Hỗ trợ 16 alarm in/ 6 alarm out,1 Audio in, 
  2 audio out , 2 cổng mạng RJ45 1000Mbps
. Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera
  SMD Plus, Nhận diện khuôn mặt, IVS,
  Bảo vệ chu vi, Nhận diện biển số, Metadata

KX-D4K8432N3

 

31.780.000
 

10.380.000
 

23.560.000

RECORDER

. Thiết bị lưu trữ dùng cho camera

. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 24MP

. Băng thông tối đa 768Mbps

. Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264

. Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, âm thanh hai chiều.

. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60

KX-F256-24

 

292.000.000
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SẢN PHẨM DÀNH CHO DỰ ÁN

. Thiết bị lưu trữ cho camera giao thông.

. Hỗ trợ 8 camera giao thông

. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

. 1HDD 2TB để chạy hệ điều hành và lưu
  trữ (25% ghi hình ảnh, 75% ghi video).
. Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI.
. Hỗ trợ 8 cổng RJ45.

KX-F8308TN

. Đèn Flash ánh sáng trắng

. Điều khiển công suất chính xác và ổn định,
  công nghệ ổn định điện tiên tiến.
. Hỗ trợ 1 làn xe.
. Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, hỗ trợ chụp
  nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không
  ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp
  nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe
.  Dễ cài đặt.

KX-FL300A

. Đèn Led ánh sáng trắng.

. Hỗ trợ chụp ảnh cho camera vào ban 
  đêm giúp cải thiện màu sắc. Nhìn 
  rõ màu sắc xe, khoảng cách tốt nhất 
  từ 18-25m
. Hỗ trợ điều khiển qua cổng RS485
. Hỗ trợ đồng bộ chụp ảnh với camera.

KX-F16FL

.  Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn 
   đường
.  Tần số phát sóng 24.125GHz
.  Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h 
.  Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
.  Nguồn cấp DC 12V/AC 24V

KX-F2501R3

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG

. Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 
  20 cổng
. Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ
  lên đến 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220vAC.
. Hỗ trợ quản lý qua giao thức mạng, 
  cổng mạng RJ45 10/100Mbps
. Nhiệt độ hoạt động: -40oC~+65oC
. Nguồn cấp : 12vDC
. Hỗ trợ nút reset

KX-F8020LCKX-F1880B

.  Chân đế cho camera giao thông

.  Camera IP 3.0 MP chuyên dụng dành cho
   giao thông, hỗ trợ 1 làn đường
.  Cảm biến hình ảnh CMOS
.  Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: 
   Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật
   giao thông 
.  Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên 
   đến 11 kích thước và màu sắc khác
   nhau của của phương tiện.
.  Tích hợp sẵn ống kính motorized
.  Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
.  Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu 
   trữ và xuất thông tin vi phạm

KX-F3008ITN2
.  Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho 
   giao thông, hỗ trợ 3 làn đường cùng lúc
.  Cảm biến hình ảnh CMOS
.  Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao 
   thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi 
   phạm luật giao thông 
.  Dò tìm qua thương hiệu xe, lên đến 11 kích
   thước, màu sắc khác nhau của phương tiện.
.  Tích hợp sẵn ống kính motorized
.  Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
.  Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu 
   trữ và xuất thông tin vi phạm

. Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao
  thông và chụp biển số
. Cảm biến: 1/1.8” CMOS chất lượng cao.
. Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông:
  Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ,
  phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại 
  phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12
  màu sắc khác nhau 
. Tích hợp sẵn ống kính motorized
. Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu
  trữ và xuất thông tin vi phạm
. Hỗ trợ thẻ nhớ TF lên đến 256GB
. Nguồn DC12V, DC36V, PoE, IP67

KX-F9008ITN2 KX-E4008ITN 

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

Liên hệ

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ Liên hệ
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SẢN PHẨM DÀNH CHO DỰ ÁN

SERVER LƯU TRỮ

. Server lưu trữ dùng để ghi hình 
  cho camera
. Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng
. Tích hợp lên đến 320 kênh
. Băng thông tối đa 640 Mbps
. Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

KX-F320R24ST
.  Server lưu trữ dùng để ghi hình cho
   camera 
.  Kích thước Case chuẩn 3U, 
  16 ổ cứng x 10TB
.  Hỗ trợ tối đa 320 camera
.  Băng thông tối đa 640 Mbps
.  Hỗ trợ chuẩn Onvif 
.  Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

KX-F320R16ST
. Server lưu trữ dùng để ghi hình 
  cho camera
. Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng
. Tích hợp lên đến 320 kênh
. Băng thông tối đa 640 Mbps
. Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

. Server lưu trữ dùng để ghi hình 
  cho camera
. Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
. Tích hợp lên đến 512 kênh, 
  băng thông tối đa 1024 Mbps 
. Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

KX-F512R48STKX-F320R36ST

VIDEO WALL

. Card Video output cho giải pháp
  Video wall ( lắp vào trung tâm F70M )
. Hỗ trợ 6 cổng HDMI
. Chuẩn nén H.265
. Hỗ trợ độ phân giải 32CH@1080P,   
  support resolution:4000*3000@15fps, 
  3840*2160@30fps,1920*1080@60fps,
  1280*1024@60fps
. Hỗ trợ giải mã
  8CH@12MP(15fps)/8CH@
  4K/32CH@1080P/72CH@720P/
  150CH@D1

KX-FV06D
. Bộ video wall sử dụng cho
  mục đích đơn giản hỗ trợ 
  4 màn hình
. Hỗ trợ xuất hình 4K4CH@4K/
  16CH@1080P/36CH@720P/
  64CH@D1/64CH@960H
. Hỗ trợ chia khung hình
  1/4/6/8/9/16/25/36  
. Hỗ trợ 4 cổng HDMI out
. DC12V, 4A

. Màn hình Full HD 32 inch 
  tỉ lệ 16:9
. Tấm nền: LED 
. Độ phân giải: 1920x1080 (FHD)
. Kết nối: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB
. Tích hợp Loa (4Wx2)
. Tốc độ phản hồi 8ms
. Độ sáng: 240 cd/m2
. Độ tương phản: 1400:1
. Góc nhìn 1780, tần số quét:
  60Hz
. Độ dày viền : 13.9mm
. Nguồn: AC100~240V (+/-10%), 
  50/60 Hz

KX-FM4K02 KX-FM32

. Card màn hình HDMI in 4
 cổng sử dụng cho VideoWall
 F70M
. Hỗ trợ độ phân giải vào: 
  1080p/720p/UXGA/SXGA+/
  SXGA/XGA/SVGA/VGA
. H.264/MPEG4

. Trung tâm quản lý sử dụng cho các
  dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
. Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or
  320ch@ 1080P or 720ch@720P or
  1500ch@D1 signal decoding 
  (full configured)
. Hỗ trợ chia khung hình
  1/4/6/8/9/16/25/36   
  trên tối đa 60 màn hình
. Hỗ trợ tối đa 10 card video
  ( input + output)
. Hỗ trợ 6 cổng RJ45 200~240V AC

KX-F70M KX-FV04E

 

Liên hệ

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Liên hệ Liên hệ Liên hệ

CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT

KX-F1459TN2

. 640x512  VOX công nghệ cảm biến
  nhiệt 1/1.9” 2Megapixel Sony CMOS
. Công nghệ starlight, true WDR(120db)
. Ống kính Athermalized, focus-free
. Hỗ trợ đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt
  độ <40mK,18 chế độ màu trong 
  đo nhiệt
. Hỗ trợ các tính năng thông minh IVS
. Ống kính 3.95~177.7mm, 
  zoom quang 45X
. Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động
. Tri-Mode: IP / HDCVI / Analog
. Thẻ nhớ đến 256GB, chuẩn nén H265
. IP67, PoE +, -40 ° C ~ 70 ° C

KX-F1307TN2

. Camera thermal chuyên dụng hỗ
 trợ ePoE
. 640 × 512 uncooled VOx công nghệ cảm
  biến nhiệt
. Ống kính Athermalized, focus-free, 
  zoom số 24x
. Chuẩn nén hình ảnh H.265
. Hỗ trợ đo nhiệt độ: -20 ° C ~ 550 ° C
. Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, 
  bảng màu nhiệt độ
. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 256GB
. Tính năng thông minh: Phát hiện lửa và báo
  động, hiển thị nhiệt nóng và lạnh, hàng rào
  ảo, khu vực cấm, SMD lọc người và xe
. Nguồn cấp: 12VDC ±20%, PoE, ePoE, IP67

  

Liên hệ
 

Liên hệ
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Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng 
uplink
. 8 x 10/100Mbps PoE Ports 
 + 2 x 1000Mbps Uplink port 
. Hỗ trợ chế độ mở rộng đường
  truyền lên đến 250m cho cáp cat6(10 Mbps)
. Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af
  (PoE), IEEE802.3at (PoE+t), Hi-PoE
. Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 60W cho
  camera Speedome (màu cam) 
. Nguồn: DC 48~57V Adapter

KX-ASW08-P2

 

3.080.000
KX-CSW16-PF

Switch PoE 16 port
. 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 
  1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
. Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: 
  <=100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps). 
  Chế độ mở rộng đường truyền lên đế 250m 
  cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
. Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả  
  các cổng PoE
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera
  Speeddome (màu cam)
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, 
  Hi-PoE
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz,
. Hỗ trợ giao diện web để quản lý

 

9.100.000

KX-CSW16-PFL
Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G 
+ 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
. 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports
  1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port
  quang hoặc 2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
. Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: 
 <=100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
. Tổng công suất PoE tối đa 135W cho tất cả các cổng PoE
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera 
  Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
. Không hỗ trợ giao diện web
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

NEW
 

7.780.000

Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng 
uplink
. 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 
  2 x 100Mbps Uplink port 
. Hỗ trợ chế độ mở rộng đường
  truyền lên đến 250m cho cáp 
  cat6 (10 Mbps)
. Tổng công suất cho 8 cổng POE 
  là 65W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at/
  IEEE802.3af 
. Nguồn: AC100–AC240V

KX-ASW08-P
Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng 
mạng uplink
. 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 
  2 x 100Mbps Uplink port 
. Hỗ trợ chế độ mở rộng đường
  truyền lên đến 250m cho cáp
  cat6 (10 Mbps)
. Tổng công suất cho 4 cổng
  POE là 36W
. Hỗ trợ chuẩn PoE:
  IEEE802.3at/IEEE802.3af 
. Nguồn: AC100–AC240V

KX-ASW04-P2 

 

1.840.000
 

1.390.000

KX-CSW16-PFG
Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng quang) 
. 16 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All-Gigabit)
 + 2 SFP ports 1000Mbps
. Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: 
  <=100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps)
. Chế độ mở rộng đường truyền lên đế 250m 
  cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP:0~100km
. Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả 
  các cổng PoE
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera
  Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
. Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

 

11.980.000
KX-CSW24-PFL

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 
1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
. 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps +
  2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port quang hoặc 
  2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera 
  Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
. Công nghệ PoE Watchdog (PD Alive), 
  VLAN port isolation, QoS
. Công suât chuyển mạch: 8.8 Gbps
. Không hỗ trợ giao diện web
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

 

8.760.000

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH / THIẾT BỊ CHẤM CÔNG / SWITCH 
THIẾT BỊ CHẤM CÔNG
KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

. Hiển thị màn hình 3.5inch, 
  camera 1.3MP
. Quản lý tập trung giám sát, các cuộc
  đàm thoại, hỗ trợ mở cửa bằng pass
  word hoặc thẻ từ, mở cửa từ xa qua
  phần mềm điện thoại 
. Ghi âm và lưu trữ hình ảnh
. Mở rộng chức năng báo động.
. Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.
. Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
. Hỗ trợ khóa điện, chất liệu nhôm 
  tản nhiệt

KX-VDP03GN

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH

. Màn hình 7 inch (1024×600)

. Hỗ trợ Camera 2.0MP, WDR (120dB), 
  tự động cân bằng ánh sáng.
. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, 
  Password, hoặc theo lịch trình
. Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng 
  cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 
  0.35s/khuôn mặt.
. Khả năng lưu: 50.000 users, 50.000 
  khuôn mặt, 50.000 password, 
  50 tài khoản admin, 100.000 lần ghi.
. Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và đèn 
  hồng ngoại tự động
. Nguồn 12vDC 2A

KX-FR01AC

. 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 (trên tường hoặc để bàn), 
  thiết kế nhỏ gọn, hiện đại

KX-FR04AC

 

13.380.000
 

12.400.000
 

70.000.000

SWITCH MẠNG ETHERNET

SWITCH PoE

Switch Gigabit 5 port
. 5 cổng Gigabit Ethernet
 (5*10/100/1000 Base-T)
. Tốc độ truyền tải 7.44Mpps
. Công suất chuyển mạch 10G
. Bộ nhớ gói tin 1Mb
. Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn
  định cho hoạt động lâu dài
. Nguồn 5V/0.6A DC

Switch Gigabit 8 port
. 8 cổng Gigabit Ethernet
 (8*10/100/1000 Base-T)
. Tốc độ truyền tải 11.9 Mpps
. Công suất chuyển mạch 16G
. Bộ nhớ gói tin 1.5Mb
. Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định
  cho hoạt động lâu dài
. Nguồn 9V/1A DC

Switch Gigabit 16 port Layer 2
. 16 cổng Gigabit Ethernet 
  (16*10/100/1000 Base-T)
. Tốc độ truyền tải 23.8 Mpps
. Công suất chuyển mạch 32G
. Bộ nhớ gói tin 2Mb
. Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho 
  hoạt động lâu dài
. Nguồn AC100V-AC240V

KX-CSW04 KX-CSW08 KX-CSW16

 

600.000
 

1.230.000
 

2.356.000

 

 

Switch Gigabit 24 port Layer 2
. 24 cổng Gigabit Ethernet 
  (24*10/100/1000 Base-T)
. Tốc độ truyền tải 35.7 Mpps
. Công suất chuyển mạch 48G
. Bộ nhớ gói tin 2Mb
. Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định
  cho hoạt động lâu dài
. Nguồn AC100V-AC240V

KX-CSW24

 

3.180.000

. Kích thước 4.3” TFT, độ phân giải 480 × 272

. Hỗ trợ HDCVI(4K) / AHD(4MP) / TVI(5MP)/ 
  CVBS
. Nguồn DC 12 V / 1A cho 1 camera
. Hỗ trợ menu OSD, PTZ
. Hỗ trợ audio, RS-485
. Sạc pin qua cổng USB
. Nhỏ gọn và di động, có dây đeo cổ tay có 
  thể tháo rời
. Pin lithium 2 x 18650, tối đa 14,8Wh, hoạt 
  động khoảng 8 giờ

KX-T01

MÀN HÌNH TEST CAMERA

 

4.300.000
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CÁP UNISAT

. Cáp 5C, 128 sợi mát, 

. 1 lớp bạc chống nhiễu / 2 lớp 
  bạc chống nhiễu
. Dài 305m

CÁP ĐỒNG TRỤC 4 cặp lõi đồng nguyên chất 
Đường kính lõi : 
0.47±0.005mm 
Chiều dài cuộn dây : 305m 
Vỏ dây : 5.0±0.2mm

Cáp mạng CAT5e

CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH

. Chân đế loại lớn,  ngoài trời

. Màu trắng, có cân chỉnh, kích thước 32cm

QTA - J205

.  Jack BNC (đầu jack)

.  Jack F5 (đuôi jack)

Jack BNC / Jack F5
. Đầu vào: VGA in
. Đầu ra: VGA out,
  Video out, Svideo out
. Hỗ trợ: 1 nut menu, 1 zoom
 , lên, xuống,trái, phải

QTA-106

PHỤ KIỆN KHÁC

NGUỒN TỔNG

. Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz

. Nguồn ra: DC 12V/10A . Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
. Nguồn ra: DC 12V-15A /DC 12V - 20A

. Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz

. Nguồn ra: DC 12V / 30A

PB-04
PB-05 / PB-07

PB-06

NGUỒN

. Input: AC 220V/ 50Hz.

. Output: DC 12V-2000mA
. Input: AC 100V-240V 
. Output: DC 12V-2000mA
. Hỗ trợ CHỐNG SÉT tốt

SN-002A SN-002B

. Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz

. Nguồn ra: DC 12V / 2000mA

PA-003A

Nguồn điện tử
Chất lượng cao

Nguồn điện tử
Chất lượng cao

Nguồn điện tử
Chất lượng cao

.  Nguồn sử dụng cho 
   Camera speedome 3A

24V/3A

Nguồn
Speed Dome

CÁP MẠNG KBVISION

Cáp C5E1

Cáp UTP CAT5e
. Chất liệu 99,97% đồng nguyên chất.
. Vỏ chịu nhiệt cao, chống phát sinh tia lửa 
  khi có sự cố trên đường truyền
. Đường kính lõi đồng: 0,45 mm ± 0,01 mm
. Vỏ cách điện lõi dây: HDPE, độ dày
  0,18mm, đường kính: 0,81mm ± 0,1mm
. Vật liệu vỏ dây: PVC, độ dày 0,5 mm,
  đường kính: 4,7 mm ± 0,3 mm

KEYBOARD CONTROLLER

KX-C100NK
.  Bàn điều khiển Camera IP
   SPEED DOME và đầu ghi
.  Điều khiển qua mạng
.  Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều 
  (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
.  Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
.  RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB

 

3.080.000
 

11.380.000
 

Liên hệ

 

1.640.000
2.320.000

 

110.000
 

800.000

 

390.000

 

840.000

 

572.000
 

8.600 / 4.400

 

106.000
 

500.000 
640.000

 

64.000
 

76.000

. Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp 
mạng ( Sử dụng được cho tất cả 
các loại HD Analog : AHD/ CVI/TVI/ 
ANALOG ) 

.  Bộ tool chuyển hệ 
Camera HDCVI/AHD/
HDTVI/CVBS

BALUN C BALUN V PFM 820

BỘ KHUYẾCH ĐẠI

. Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp 
mạng ( Sử dụng được cho tất cả 
các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ 
ANALOG ) 

 

520.000
 

48.000
 

64.000

KX-CSW24-PF
Switch PoE 24 port
. 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 
  1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
. Đường truyền hiệu dụng cho cổng POE:  
  <=100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
  Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m
  cho cáp cat6 (10Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
. Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả
  các cổng PoE
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera
  Speeddome (màu cam)
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz,
. Hỗ trợ giao diện web để quản lý

 

9.960.000
KX-CSW24-PFG

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit 
Layer 2 managed.
. 24 x 10/100/1000Mbps PoE Ports 
 (All-Gigabit) + 2 SFP ports 1000Mbps
. Tổng công suất PoE tối đa 240W cho
  tất cả các cổng PoE
. Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera
  Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
. Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
. Hỗ trợ công nghệ: 802.1Q Standard
  VLAN, QoS, Flow control, DHCP...
. Công suât chuyển mạch: 52 Gbps
. Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt nâng cao
. Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

 

15.180.000

SWITCH PoE
SWICH / CÁP MẠNG / NGUỒN / PHỤ KIỆN 
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Ghi chú:

https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-camera-skyhawk
Ghi chú:

DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG LƯU TRỮ GIÁM SÁT CAMERA

TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

Ổ Cứng Camera Hàng Đầu Thế Giới 

SEAGATE SKYHAWK

Ổ Cứng  1TB

Liên hệ
Ổ Cứng  2TB

Liên hệ
Ổ Cứng  3TB

Liên hệ
Ổ Cứng  4TB

Liên hệ
Ổ Cứng  6TB

Liên hệ

Ổ Cứng AI  8TB

Liên hệ
Ổ Cứng AI 10TB

Liên hệ
Ổ Cứng AI  12TB

Liên hệ
Ổ Cứng AI 16TB

Liên hệ

Seagate là thương hiệu dẫn đầu thị trường lưu trữ trong hơn 40 năm qua,
vì chúng tôi hiểu những khó khăn và thử thách mà khách hàng gặp phải,
và luôn tìm hiểu giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

TỜ RƠI SẢN PHẨM SKYHAWK AI

SkyHawk AI:
Được thiết kế cho phân tích video AI

SkyHawk™ AI là ổ cứng chuyên dùng cho video đầu tiên trên thế giới 
dành cho các giải pháp giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn ra 
quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn.  

TÍNH NĂNG 

•  Không giống như các loại ổ cứng giám sát khác, SkyHawk AI hỗ trợ đồng thời 
cả 32 luồng AI lẫn 64 luồng video 

•  Firmware ImagePerfecf AI hỗ trợ cả tri thức AI lẫn sự toàn vẹn của các cảnh 
quay video để không bị mất khung hình hay mất dữ liệu AI 

•  SkyHawk AI hỗ mức tải làm việc 550 TB/năm, gấp hơn 3 lần mức tải làm việc 
của các ổ cứng giám sát tiêu chuẩn 

•  SkyHawk AI còn được đi kèm với 3 năm dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data 
Recovery Services sở hữu riêng của Seagate, cùng với chế độ bảo hành 5 năm 

TỜ RƠI SẢN PHẨM SKYHAWK AI

Sự khác biệt của SkyHawk

Các ứng dụng giám sát NVR/DVR tại biên Các hệ thống NVR có hỗ trợ AI Sản phẩm cạnh tranh

Môi trường ứng dụng điển hình Nhà ở và văn phòng, tòa nhà thương mại,
trường học, nhà máy, khách sạn Ngân hàng, tài chính, bán lẻ, an ninh đô thị - 

Các yêu cầu chính của hệ thống  
Độ tin cậy  

Khả năng mở rộng 
Bảo vệ chống mất dữ liệu 

Độ tin cậy 
Hiệu năng 

Có hỗ trợ AI 
- 

Khuyến cáo của Seagate  
SkyHawk 

Các ổ cứng video dòng chính hỗ trợ các loại tải làm việc 
24x7 thiên về ghi vốn điển hình trong giám sát.

SkyHawk AI 
Ổ cứng video được chế tạo chuyên dùng cho các

giải pháp giám sát có hỗ trợ AI đầu tiên trên thế giới. 
- 

Lý tưởng cho NVR đa khoang NVR có hỗ trợ AI NVR AI và đa khoang 

Kích cỡ 3,5" 3,5" 3,5"

Dung lượng (TB) 1, 2, 3, 4, 6, 8 8, 10, 12, 16, 18, 20 Lên tới 18 TB

Số camera HD Lên tới 64 Lên tới 64 Lên tới 64

Giám sát AI - 32 luồng 32 luồng 

Cảm biến RV Có1 Có Có

Hiệu năng, DTR duy trì cực đại, MB/s Lên tới 210 Lên tới 260 Lên tới 255  

Độ tin cậy, MTBF, giờ 1 triệu 2 triệu Lên tới 1,5 triệu  

Hạn mức tải làm việc, TB/năm 180 550 Lên tới 360 

Dịch vụ Rescue sở hữu riêng  3 năm, đã bao gồm2 3 năm, đã bao gồm2 Không 

Bảo hành 3 năm 5 năm 3 năm

Quản lý tình trạng hoạt động của ổ cứng Có Có Không

1 Có trên các ổ cứng dung lượng từ 4 TB trở lên. 

2 Dịch vụ 3 năm được bao gồm cho các sản phẩm xuất xưởng sau ngày 04-07-2020. Liên hệ với đại diện bán hàng Seagate tại địa phương bạn để biết thêm chi tiết. 

© 2022 Seagate Technology LLC. Toàn bộ bản quyền đã được bảo lưu. Seagate, Seagate Technology và lô-gô Spiral là các thương hiệu đã đăng ký của Seagate Technology LLC tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các quốc gia khác. ImagePerfect, SkyHawk và lô-gô SkyHawk AI là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Seagate Technology LLC hay của 
một trong các công ty thành viên của hãng tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu đã đăng ký hoặc các thương hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Khi tham chiếu tới dung lượng của ổ cứng, một gigabyte, hay GB, bằng một tỷ byte và một terabyte, hay TB, bằng một nghìn tỷ byte. Hệ điều hành trên máy tính 
của bạn có thể sử dụng một tiêu chuẩn đo khác và thông báo một dung lượng thấp hơn. Ngoài ra, một phần của dung lượng đã công bố được dùng cho việc thiết lập định dạng và các chức năng khác nên sẽ không còn khả dụng cho lưu trữ dữ liệu. Tốc độ dữ liệu thực có thể thay đổi phụ thuộc vào môi trường hoạt động và các yếu tố khác, chẳng hạn 
như giao diện và dung lượng của cứng đã chọn. Seagate bảo lưu quyền sửa đổi mà không cần báo trước các đặc tính kỹ thuật cũng như sự chào hàng sản phẩm. SC760.4-2201VN 

Ổ cứng SkyHawk được chế tạo chuyên dùng cho các hệ thống giám sát video, các hệ thống có hỗ trợ AI và các hệ thống giám sát doanh nghiệp lớn. 
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TỜ RƠI SẢN PHẨM SKYHAWK AI

SkyHawk AI:
Được thiết kế cho phân tích video AI

SkyHawk™ AI là ổ cứng chuyên dùng cho video đầu tiên trên thế giới 
dành cho các giải pháp giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn ra 
quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn.  

TÍNH NĂNG 

•  Không giống như các loại ổ cứng giám sát khác, SkyHawk AI hỗ trợ đồng thời 
cả 32 luồng AI lẫn 64 luồng video 

•  Firmware ImagePerfecf AI hỗ trợ cả tri thức AI lẫn sự toàn vẹn của các cảnh 
quay video để không bị mất khung hình hay mất dữ liệu AI 

•  SkyHawk AI hỗ mức tải làm việc 550 TB/năm, gấp hơn 3 lần mức tải làm việc 
của các ổ cứng giám sát tiêu chuẩn 

•  SkyHawk AI còn được đi kèm với 3 năm dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data 
Recovery Services sở hữu riêng của Seagate, cùng với chế độ bảo hành 5 năm 

TỜ RƠI SẢN PHẨM SKYHAWK AI

Sự khác biệt của SkyHawk

Các ứng dụng giám sát NVR/DVR tại biên Các hệ thống NVR có hỗ trợ AI Sản phẩm cạnh tranh

Môi trường ứng dụng điển hình Nhà ở và văn phòng, tòa nhà thương mại,
trường học, nhà máy, khách sạn Ngân hàng, tài chính, bán lẻ, an ninh đô thị - 

Các yêu cầu chính của hệ thống  
Độ tin cậy  

Khả năng mở rộng 
Bảo vệ chống mất dữ liệu 

Độ tin cậy 
Hiệu năng 

Có hỗ trợ AI 
- 

Khuyến cáo của Seagate  
SkyHawk 

Các ổ cứng video dòng chính hỗ trợ các loại tải làm việc 
24x7 thiên về ghi vốn điển hình trong giám sát.

SkyHawk AI 
Ổ cứng video được chế tạo chuyên dùng cho các

giải pháp giám sát có hỗ trợ AI đầu tiên trên thế giới. 
- 

Lý tưởng cho NVR đa khoang NVR có hỗ trợ AI NVR AI và đa khoang 

Kích cỡ 3,5" 3,5" 3,5"

Dung lượng (TB) 1, 2, 3, 4, 6, 8 8, 10, 12, 16, 18, 20 Lên tới 18 TB

Số camera HD Lên tới 64 Lên tới 64 Lên tới 64

Giám sát AI - 32 luồng 32 luồng 

Cảm biến RV Có1 Có Có

Hiệu năng, DTR duy trì cực đại, MB/s Lên tới 210 Lên tới 260 Lên tới 255  

Độ tin cậy, MTBF, giờ 1 triệu 2 triệu Lên tới 1,5 triệu  

Hạn mức tải làm việc, TB/năm 180 550 Lên tới 360 

Dịch vụ Rescue sở hữu riêng  3 năm, đã bao gồm2 3 năm, đã bao gồm2 Không 

Bảo hành 3 năm 5 năm 3 năm

Quản lý tình trạng hoạt động của ổ cứng Có Có Không

1 Có trên các ổ cứng dung lượng từ 4 TB trở lên. 

2 Dịch vụ 3 năm được bao gồm cho các sản phẩm xuất xưởng sau ngày 04-07-2020. Liên hệ với đại diện bán hàng Seagate tại địa phương bạn để biết thêm chi tiết. 

© 2022 Seagate Technology LLC. Toàn bộ bản quyền đã được bảo lưu. Seagate, Seagate Technology và lô-gô Spiral là các thương hiệu đã đăng ký của Seagate Technology LLC tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các quốc gia khác. ImagePerfect, SkyHawk và lô-gô SkyHawk AI là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Seagate Technology LLC hay của 
một trong các công ty thành viên của hãng tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu đã đăng ký hoặc các thương hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Khi tham chiếu tới dung lượng của ổ cứng, một gigabyte, hay GB, bằng một tỷ byte và một terabyte, hay TB, bằng một nghìn tỷ byte. Hệ điều hành trên máy tính 
của bạn có thể sử dụng một tiêu chuẩn đo khác và thông báo một dung lượng thấp hơn. Ngoài ra, một phần của dung lượng đã công bố được dùng cho việc thiết lập định dạng và các chức năng khác nên sẽ không còn khả dụng cho lưu trữ dữ liệu. Tốc độ dữ liệu thực có thể thay đổi phụ thuộc vào môi trường hoạt động và các yếu tố khác, chẳng hạn 
như giao diện và dung lượng của cứng đã chọn. Seagate bảo lưu quyền sửa đổi mà không cần báo trước các đặc tính kỹ thuật cũng như sự chào hàng sản phẩm. SC760.4-2201VN 

Ổ cứng SkyHawk được chế tạo chuyên dùng cho các hệ thống giám sát video, các hệ thống có hỗ trợ AI và các hệ thống giám sát doanh nghiệp lớn. 
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