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DÂY TÍN HIỆU CHO CAMERA

Dây liền
nguồn( Loại rất
tốt, tốt nhất hiện
nay ) đi xa 300 500m

Dây tín hiệu liền nguồn cho Camera rất thuận tiện cho lắp
đặt công trình nhà dân, nhà xưởng chỉ cần chạy 1 dây cho 1
camera, thi công nhanh chóng, đảm bảo thẩm mỹ đẹp gọn
gàng. Dây liền nguồn bao gồm:
Sợi Camera: là loại Cáp đồng trục gồm lõi đồng trục bằng đồng,
Sợi mát hợp kim mạ đồng ,TẾT SỢI loại mát tốt nhất
Sợi dây nguồn: hai màu đỏ đen gồm nhiều sợi nhỏ bằng đồng
Dây liền nguồn gồm 2 loại màu trắng hoặc đen cuộn 152 m

Dây liền nguồn bao gồm:
Sợi Camera: là loại Cáp đồng trục gồm lõi đồng trục bằng đồng,
Dây liền
Sợi mát bằng Nhôm mạ đồng có nhồi dầu
nguồn HD - TVI Sợi dây nguồn: hai màu đỏ đen gồm nhiều sợi nhỏ bằng đồng
RG59 + 2C( bán Dây liền nguồn màu trắng cuộn 200 m
chạy)đi xa 150 - Cáp HD - TVI được sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, sản
250m
xuất ra để đáp ứng cho tất cả các camera HD - TVI, AHD, HDCVI, analog... có thể đi âm tường, ngoài trời ....

*4C-FB (đi xa
100 -150m)

5C-FB

Cáp đồng trục 4C -FB màu đen TEASUNG KOREA STANDARD, lõi
HỢP KIM MẠ ĐỒNG rất mềm nhỏ rất phù hợp cho đi dây trong nhà
cuộn 200m ( chưa bao gồm VAT 10%)

Cáp đồng trục 5C-FB cho Camera màu đen, dây lõi hợp kim mạ
đồng cuộn 200m, ( Chưa bao gồm VAT 10%, )

cuộn

cuộn

Cuộn

1.140.000đ/cuộn

1.300.000/ cuộn

290.000 đ/cuộn
3 cuộn = 275.000/cuộn

1 Cuộn

370.000 đ /cuộn

10 Cuộn

360.000 đ/cuộn

Số lượng 02 cu
trở lên alo ki
doanh đ
cụ thể

Giá KM
280n/cuộ
n
10 cuộn
=

Giá KM 360.000N

Cáp đồng trục RG6 cho Camera màu đen hoặc trắng, dây hợp kim
RG6( hoặc 5C-FB) đồng đi được 150 - 250m , cuộn dài 305m, hiệu DTH DONGSUNG
KOREA STANDARD (Chưa bao gồm VAT 10% )

RG6( hoặc 5C-FB)

5C-FB

2*(7*0.18)

2*0.7

Dây tín hiệu đồng trục RG6 cho Camera màu trắng đi được 150 250m không cần khuếch đại, dây hợp kim đồng, cuộn dài 305m,
hiệu TEASUNG KOREA STANDARD ( Chưa bao gồm VAT 10%)

Cáp đồng trục 5C-FB cho Camera màu đen , dây lõi đồng chuẩn
ngâm dầu cuộn 200m, hiệu korea phù hợp cho đi dây trong tường,
chôn dưới đất hay ngoài trời có khả năng đi xa 250 -400m ( Chưa
bao gồm VAT 10%, )
Made in: BQP

1 mét

1.700 đ/m

1 cuộn

520.000 đ/cuộn

3 cuộn

515.000 đ/cuộn

10 cuộn

510.000 đ/ cuộn

1 mét

1.800 đ/m

1 cuộn
3 cuộn

550.000 đ/cuộn
Giá KM 535.000/cu
545.000 đ/cuộn

10 cuộn

540.000 đ/ cuộn

1 Cuộn

620.000 đ /cuộn

3 cuộn

615.000 đ/cuộn

5 cuộn

610.000 đ/cuộn

10 cuộn

605.000 đ /cuộn

Dây điện thoại lõi 2*(7*0,18) có dây treo gia cường 7*0,33 rất chắc
chắn. Dùng để chạy dây cho Camera có thể đi xa đến 500m khi kết
hợp với Video balun LLT 201C. Cuộn 500m
Hãng sx : Viettel, FPT sản xuất

Cuộn

Dây điện nguồn 2*0.7 dùng để đi dây nguồn cho camera. Cuộn
100m

Cuộn

Giá KM
490.000/c
uộn

Giá KM 610.000/c

650.000/cuộn 500m Gía mới

190,000/cuộn 100m.

10 cuộn = 185.00

* Hàng giao cho khách hàng trong nội thành Vinh đối với đơn hàng trên 3 triệu VNĐ( Khách hàng ngoại tỉnh phải chịu phí vận chuyển)
* Hàng được bảo hành6, 12 tháng theo thời gian bảo hành ngay bên dưới sản phẩm. Không bảo hành do nguyên nhân cháy nổ, rơi vỡ,
* Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng KD:ĐT: 0383 558877 - 0975227766 - 0942339977

