BÁO GIÁ BÁN CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH HIKVISION
Mã sản phẩm

Hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Giá bán

Tình trạng

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog

DS-KB2411-IM

Nút ấn cửa
- Camera độ phân giải 720 × 576
- Có hỗ trợ đèn hồng ngoại (Tầm xa 2m)
- Tích hợp Mic và Loa (Công nghệ giảm nhiễu và tiếng vọng)
- Vỏ hợp kim nhôm ,thiết kế đẹp.
- Có cổng kết nối đến khóa điện
- Kích thước 128 mm × 42 mm × 24.8 mm
- Hỗ trợ 1 nút kết nối tới 3 màn DS-KH2200
- Kết nối trực tiếp bằng 4 dây từ nút đến màn.

1,450,000

Có sẵn

1,900,000

Có sẵn

DS-KIS201

DS-KH2200

Màn hình
- Màn hình màu TFT LCD, Kích thước 7-Inch, độ phân giải 800 × 480
- Hỗ trợ nút ấn cứng vật lý
- Tích hợp Mic và Loa (Công nghệ giảm nhiễu và tiếng vọng)
- 1 jack 4 chân đấu nối (1 chân tiếng, 1 chân hình, 1 chân nguồn, 1 chấn nối đất.
- Nút mở khóa điện
- Hỗ trợ hiển thị camera Analog
- Kích thước 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP

HIK-VDM3000T

HIK-VDM2000

HIK-IP8000IRS

HIK-IP8000VLS

Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm ×
17.5 mm),
- Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DSKAD612
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS
Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5
mm),
- Phím bấm vật lý
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M,
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DSKAD612
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS
Nút bấm camera IP 1 cổng cho villa
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- Khả năng kết nối với 1 Màn hình

Nút bấm IP 1 cổng cho villa
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Không có hồng ngoại, hỗ trợ chế độ bổ sung ánh sáng
- Khả năng kết nối với 1 Màn hình

3,850,000

Có sẵn

3,225,000

Có sẵn

4,650,000

Có sẵn

4,650,000

Có sẵn

HIK-IP8004IM

HIK-606KAD

HIK-VDM5000-T

HIK-VDM5000-WT

Nút bấm IP 4 cổng cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- Khả năng kết nối với Màn hình

7,350,000

Có sẵn

Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio
- Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm
- Nguồn vào 220VAC
- Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định
- Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng, 2
cổng LAN thường.
- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Hỗ trợ tính năng VLAN

5,000,000

Có sẵn

6,830,000

đặt hàng

8,750,000

đặt hàng

Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (217 mm × 142 mm × 26 mm),
- Màn cảm ứng + Phím ấn cảm ứng
- Hỗ trợ camera 0.3 MP và Wi-Fi 802.11 b/g/n (với mã DS-KH8301-WT)
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M,
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DSKAD612
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB
- Hỗ trợ 8 cổng báo động và Nút gọi khẩn cấp SOS

HIK-VDM4000T

Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm ×
17.5 mm),
- Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n với mã KH6310-W
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DSKAD612
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
Gửi tin nhắn thoại- Hỗ trợ 8 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS

5,220,000

đặt hàng

5,600,000

đặt hàng

HIK-IP8102IM

Nút bấm cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiế kế sang trọng
Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào 12V DC
Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
Chuẩn bảo vệ IP 65
Có hỗ trợ hồng ngoại
Khả năng kết nối với 1 Màn hình

6,370,000

đặt hàng

HIK-IP8002IM

Nút bấm cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- Khả năng kết nối với 2 Màn hình

6,830,000

đặt hàng

6,830,000

đặt hàng

HIK-VDM4000WT

HIK-612 KVD

Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio
- Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm
- Nguồn vào 220VAC
- Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định
- Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng, 4
cổng LAN thường.
- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Hỗ trợ tính năng VLAN

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà

HIK-IP9102-V

HIK-IP9002-VM

Nút bấm dưới sảnh chất liệu nhựa
- Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP HD
- Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD
- Phím ấn cảm ứng điện dung, Menu dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa
- Cổng kết nối RJ-45 10/100 Mbps, RS-485, USB 2.0
- Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS485 IC Reader
- Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh
báo giả mạo - Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card,
password, code
- Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình ảnh lên FTP hoặc Client Software khi
có mở cửa

Nút bấm dưới sảnh thiết kế vỏ hợp kim nhôm sang trọng
- Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP HD
- Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD
- Phím ấn cứng vật lý, Menu dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa
- Cổng kết nối: 2 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 1 cổng RS-485, 1 cổngUSB 2.0, 1 port
Wiegand cho truy cập Wiegand IC Card Reader
- Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS485 IC Reader
- Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh
báo giả mạo - Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card,
password, code
- Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình ảnh lên FTP hoặc Client Software khi
có mở cửa

ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM

12,750,000

Có mẫu

16,800,000

Có mẫu

HIK-VD8301

Bộ điện thoại trung tâm, thiết kế với chất liệu nhựa và phủ mặt kính cao cấp
- Kích thước 436 mm × 215 mm × 36 mm - Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP
- Màn hình 7-Inch Colorful TFT LCD
- Kết Phím ấn cứng vật lý, cảm ứng điện dung và cảm ứng trên màn hình, giao diện phẳng
dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa + tay cầm thoại
- Cổng kết nối: 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 2 cổng RS-485, 1 cổngUSB 2.0
- Tính năng Video intercom
- Hỗ trợ xem trực tiếp màn hình căn hộ hoặc camera IP
- Hỗ trợ tính năng mở cửa từ xa
- Hỗ trợ chế độ rảnh tay
- Có bộ phụ kiện để lắp lên tường (optional)

Call

đặt hàng

2,760,000

đặt hàng

NGUỒN
HIK-50-1P

Bộ cấp nguồn cho các thiết bị Nút bấm sảnh, chuông hình. Nguồn ra 12VDC; 4,2A

Ghi chú : Chiết khấu như đối với Camera và đầu ghi hình HIKvision

SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO CHUNG CƯ

CHÚ Ý: Hỗ trợ tối đa 16 nút bấm lobbyphone với 512 màn hình căn hộ/điện thoại bảo vệ

SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO VILLA

CHÚ Ý: Mỗi indoor station ( màn hình căn hộ ) có thể gán đến 5 indoor extension ( màn hình mở rộng )
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,

