DÒNG ANALOG CAMERA 600, 700TVL
Thi gian áp dng

Model và hình ảnh

Mô tả

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng ( nhỏ gọn , bền đẹp).

có chất lượng tốt để đảm bảo độ bền cho camera ( chưa có vat)

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m nhập từ HIKvision ( chưa có VAT)

Đ/G có VAT
(VND)

Bảo hành

Tình trạng

06 tháng

Có sẵn

110,000

Giá tốt
165,000

Có sẵn

Khuyến mại giảm 50% khi mua cùng đầu ghi HIKvision

Có sẵn

DÒNG ANALOG CAMERA 600, 700TVL
Camera bán cầu hồng ngoại 700TVL- Vỏ lõi thép
■ Cảm biến: 1/3" DIS. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 20m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm
■ Nguồn cấp: 12 VDC. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2. Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°).
■ Ống kính 3.6mm hoặc 2.8mm ( Đặt hàng : 6mm)
■ Tiêu chuẩn IP66, lắp đặt ngoài trời, trong nhà. Màu trắng, hồng ngoại thông minh. Hình thức
trang nhã dễ lắp đặt và điều chỉnh - Chưa kèm adaptor

DS-2CE55A2P-IR

800,000

24 tháng

Đặt hàng

Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời 700TVL
■ Cảm biến: 1/3" DIS. ■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 20m .Tự
chuyển chế độ ngày/đêm.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2
■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°)
■ Ống kính 3.6mm hoặc 6mm ( Đặt hàng: 2.8mm). Lắp đặt trong trời hoặc ngoài trời.
■ Nguồn cấp: 12 VDC
■ Màu trắng Chưa kèm adaptor

917,000

24 tháng

Đặt hàng

1,250,000

24 tháng

Đặt hàng

DS-2CE15A2P-IR

DS-2CE56A2P-IT3

Camera bán cầu hồng ngoại ngoài trời 700TVL
■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong
đêm.
■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ
nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR
■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm (Đặt hàng :
2.8mm, 6mm, 8mm, 16mm)
■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC. Màu trắng. Chưa có Adaptor

Camera hồng ngoại ngoài trời 700TVL
■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong
đêm.
■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ
nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR
■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm hoặc 6mm
(Đặt hàng: 8mm, 12mm, 16mm)
■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC
■ Màu trắng. Chưa có Adaptor. Có kèm Chân đế

1,250,000

24 tháng

Hỏi KD lại
số lượng
khi mua
hàng

Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời 700TVL
■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong
đêm.
■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 80m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ
nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR
■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm hoặc 6mm
(Đặt hàng: 8mm,12mm, 16mm)
■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC
■ Màu trắng,Chưa có Adaptor. Có kèm Chân đế

1,400,000

24 tháng

Đặt hàng

DS-2CE16A2P-IT3

DS-2CE16A2P-IT5

DS-2CE15C2P-VFIR3
(Outdoor, Vari-focal)

Camera hình trụ hồng ngoại, cảm biến 1.3MP
■ Cảm biến hình ảnh: 1/3'' PICADIS. 1.3 megapixel, ống kính thay đổi tiêu cự.
■ Độ phân giải: 720 TVL.
■ Ống kính 2.8-12mm@ F1.4
■ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m.
■ Hồng noại thông minh ( Smart IR) , tính năng chống ngược sáng (high dynamic range). ■Tự
chuyển chế độ ngày/đêm.
■ Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2, 0.3Lux@F2.3 . Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn
ngoài trời IP66
■ Nguồn cấp: 12 VDC. Màu trắng. Kèm chân đế, Chưa kèm adaptor

2,350,000

24 tháng

có mẫu

13,200,000

24 tháng

Đặt hàng

8,450,000

24 tháng

Đặt hàng

DÒNG ANALOG CAMERA SPEED DOME
Camera High Speed Dome hồng ngoại ngoài trời 700TVL
■ Độ phân giải: Color: 700TVL; B/W 750TVL. Cảm biến: 1/3" Sony CCD. Tầm xa hồng ngoại
nhìn đêm: 100 m. Ống kính Zoom quang 23X (4-92mm). Zoom số : 16X. Độ nhạy sáng: Color:0.
2Lux@( F1.6,AGC ON). B/W 0.0 2Lux@( F1.6,AGC ON). 0 Lux with IR.
■ Cắt lọc hồng ngoại ( IR Cut Filter). Nguồn cấp : 24 VAC. Chống ngược sáng kỹ thuật số
DWDR. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR. Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Dải nhiệt hoạt động:( 30°~65°). Kết nối RS-485: HIKVISION,Pelco-P,Pelco-D,self-adaptive. Lắp đặt ngoài trời hoặc
trong nhà
■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế DS 1601 ZJ cộng thêm: 550.000 đồng.

DS-2AE7164-A
Bàn điều khiển
■ Màn hình LCD: 128mm×64mm. Cần điều khiển: 3 trục. Hỗ trợ giao thức Pelco-D,Pelco-B,
Hikvision…. Chiều dài cable tối đa: 1200m. Nguồn: 12VDC

DS-1003KI

ĐẦU GHI HÌNH Analoge, Turbo TVI, Hybrid
Đầu ghi hình HD TVI lắp đặt cho các loại camera Analoge với tiêu chuẩn ghi hình cao hơn ( xem ở mục camera HD- TVI)

Đầu ghi hình DVR, 4 kênh HDMI - Mới với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn.
■ Chuẩn nén video H.264. Độ phân giải ghi rất cao WD1 (960 × 576) với 25FPS ( Real time)
■ Cổng ra VGA và AV với độ phân giải 1920X1080P.
■ Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream (Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng
thông số tối ưu nhất)
■ 4 kênh video/1 kênh audio. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1BNC. Hai cổng USB2.0
■ Độ phân giải ghi : WD1/4CIF:25fps, 2CIF/CIF/QCIF : 25fps ; Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối
đa 4TB.
■ Nguồn 12VDC. Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Lưu ý : Không hỗ
trợ cổng RS485 và không hỗ trợ Ghi thêm IP camera.

1,850,000

24 tháng

Có sẵn

Đầu ghi hình DVR 8 kênh HDMI - Mới với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn.
■ Chuẩn nén video H.264. Độ phân giải ghi rất cao WD1 (960 × 576) với 25FPS ( Real time)
■ Cổng ra VGA và AV với độ phân giải 1920X1080P.
■ Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream (Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng
thông số tối ưu nhất)
■ 4 kênh video/1 kênh audio. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1BNC. Hai cổng USB2.0
■ Độ phân giải ghi : WD1/4CIF:25fps, 2CIF/CIF/QCIF : 25fps ; Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối
đa 4TB.
■ Nguồn 12VDC. Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Lưu ý : Không hỗ
trợ cổng RS485 và không hỗ trợ Ghi thêm IP camera.

2,700,000

24 tháng

Có sẵn

3,500,000

24 tháng

Có sẵn

7,250,000

24 tháng

Có sẵn

12,500,000

24 tháng

Có sẵn

DS-7104HWI-SH

DS-7108HWI-SH

DS-7604HI-ST
DS-7608HI-ST

Đầu ghi hình Hỗn hợp camera Analoge và IP 4 /8/16 kênh
■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920)
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream
cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất
■ Xem lại đồng thời 4 kênh. 4 kênh video/1 kênh audio .1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 BNC. 1
RS485. 1 đầu ra audio
■ Hai cổng USB2.0. Độ phân giải xem lại : 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF
/DCIF /2CIF /CIF /QCIF . Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa 4TB.Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng
tối đa mỗi ổ 4TB với đầu ghi 8 và 16 kênh
■ Kèm chuột và điều khiển từ xa. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
* Hot
Hot : Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 kênh ( Rất lớn - Đáp ứng tốt cho Trường mầm non)

DS-7616HI-ST
Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Thời gian giao hàng : Giao ngay đối với hàng có sẵn. Thanh toán ngay khi mua hàng
Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp ( thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)
Bảo hành : 24 tháng
Bản báo giá trên có giá trị trong tháng phát hành
Để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

Vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi yêu cầu cho tôi theo thông tin phía dưới, tôi sẽ liên hệ lại. Thanks,

