CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT
KB- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao
KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công
trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..
+ Giá cả cạnh tranh
+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/'+ Camera nhìn đêm tốt , không bị
muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.
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SMART IP

KB-3005MSN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG
● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)
● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB,
giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp
cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược
sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....
● Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan
sát trong môi trường thiếu sáng
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3DDNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh
hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi
trường ánh sáng
● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài
●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất
thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên ,..
giúp phát huy tối đa khả năng giám sát
● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°) điều
khiển zoom focus từ xa
● Tầm xa hồng ngoại: 50m
● Chuẩn chống nước chống bụi IP66
● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí
dây nguồn và nguồn cho camera
●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong
trường hợp mất kết nối
● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ
liệu tốt hơn
● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động

18,800,000

24

KB-3004MSN

KB-1204FN

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE
● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)
● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB,
giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp
cho những vị trí quan trọngnhưng thường ở vị trí ngược
sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3DDNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh
hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi
trường ánh sáng
● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài
●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát
hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên .. giúp phát huy
tối đa khả năng giám sát
● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm ( góc nhìn 92°~28°)
● Tầm xa hồng ngoại: 50m
● Chuẩn chống nước chống bụi IP66
● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí
dây nguồn và nguồn cho camera
●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb
● Cổng ethernet ( cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ
liệu tốt hơn
● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động
như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo
động
●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi
trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên
Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với
những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....
● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG
● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000),
25/30fps@3M(2048x1536)
● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360°
,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế
độ 1+3 ,4 khing hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ
động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome
● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chứ năng chuyển
đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiểu
3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét
● Chức năng phát hiện thông minh
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc
● Tầm xa hồng ngoại: 15m
● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động
như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo
động
●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va
đập - 5kg từ 40cm),
●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình
● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn
và nguồn cho camera
● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động
như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo
động
●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi

17,080,000

24

25,600,000

24

KB-0504FN

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với
những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện .....
● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG
● Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920),
25/30fps@UXGA
● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360°
,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế
độ 1+3 ,4 khing hình độc lập và chứcc năng ePTZ để chủ
động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome
● Hỗ trợ chứcc năng chống ngược sáng, chức năng
chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chứcc năng chống
nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét
● chứcc năng phát hiện thông minh
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc
● Tầm xa hồng ngoại: 15m
● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động
như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo
động
●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va
đập - 5kg từ 40cm),
●Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 64gb
● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn
và nguồn cho camera
● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động
như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo

8,500,000 24 Tháng

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) &
25/30fps@1080P (1920×1080)
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng,
chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự
động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp
nhất với mọi môi trường ánh sáng
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
● Ống kính: 2.0mm ( góc nhìn 77°)
● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°
● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm
tuần tra tự động
● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có
thể lên đến 50m
● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách
hàng nào cũng có thể tự cài đặt được
● Tầm xa hồng ngoại: 10m
● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều
● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ ,
ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát
qua phần mềm trên điện thoại
●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên
phần mềm BVISION Pro
● Hỗ trợ Micro USB
●Nguồn 5VDC 2A
●Chuẩn kết nối Onvif
●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi

4,500,000 24 Tháng

HOME IP

KB-H30PWN

KB-H13PWN

KB-H30WN

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng,
chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự
động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp
nhất với mọi môi trường ánh sáng
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
● Ống kính: 2.0mm ( góc nhìn 77°)
● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°
● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm
tuần tra tự động
● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có
thể lên đến 50m
● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách
hàng nào cũng có thể tự cài đặt được
● Tầm xa hồng ngoại: 10m
● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều
● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ ,
ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát
qua phần mềm trên điện thoại
●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên
phần mềm BVISION Pro
● Hỗ trợ Micro USB
●Nguồn 5VDC 2A
●Chuẩn kết nối Onvif
●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi
trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) &
25/30fps@1080P (1920×1080)
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng,
chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự
động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp
nhất với mọi môi trường ánh sáng
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
● Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 120°)
● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có
thể lên đến 50m
● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách
hàng nào cũng có thể tự cài đặt được
● Tầm xa hồng ngoại: 10m
● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều
● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ ,
ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát
qua phần mềm trên điện thoại
●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên
phần mềm BVISION Pro
● Hỗ trợ Micro USB
●Nguồn 5VDC
●Chuẩn kết nối Onvif
●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi
trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên
trong kho lạnh ....

4,100,000 24 Tháng

2,700,000 24 Tháng

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960)
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng,
chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự
động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp
nhất với mọi môi trường ánh sáng
● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
● Ống kính: 2.3mm ( góc nhìn 120°)
● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có
thể lên đến 50m
● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách
hàng nào cũng có thể tự cài đặt được
● Tầm xa hồng ngoại: 10m
● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB
● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ ,
ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát
qua phần mềm trên điện thoại
●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên
phần mềm BVISION Pro
● Hỗ trợ Micro USB
●Nguồn 5VDC
●Chuẩn kết nối Onvif
●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi
trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên
trong kho lạnh ....

KB-H13WN

2,300,000 24 Tháng

Chính sách bảo hành KBVISION :
BẢO HÀNH KIỂU MỸ:
- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng
tại Việt Nam
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành 24 tháng đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và 12 tháng đối với báo cháy, âm thanh. Không
bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi) .
- Bảo hành trường hợp do lỗi cũa nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.
Chính sách bán hàng KBVISION :
Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ng
Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.
Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường
xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.
Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.
KBVISION luôn có thông tin cập nhật thường xuyên trên trang facbook của KBVISION : KBVISION Viêt Nam ( logo KB + Hình
nền màu đỏ ghi KBVISION Gold )

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

