
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ LẺ

1
DS-2CE56C0T-IRP

(HD-TVI 1M)
470,000

2
DS-2CE56C0T-IR

(HD-TVI 1M)
540,000

3
DS-2CE16C0T-IRP

(HD-TVI 1M)
540,000

4
DS-2CE16C0T-IR

(HD-TVI 1M)
610,000

5
DS-2CE56C0T-IRM

(HD-TVI 1M)
680,000

6
DS-2CE16C0T-IT3

(HD-TVI 1M)
930,000

BÁO GIÁ CAMERA HIKVISION

Kính gửi :   Quý Khách Hàng

Để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn công ty Phương Dung trân trọng gửi đến quý khách bảng giá Camera các loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như 

sau :

HD-TVI 1 MEGAPIXEL

Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng 

dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1296(H)*732(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

IP66. Hồng ngoại 20m

Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD 

truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1296(H)*732(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

- IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m



8

DS-2CE16C0T-IT5

(HD-TVI 1M) 1,070,000

7
DS-2CE56C0T-IT3

(HD-TVI 1M)
930,000

Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD 

truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1296(H)*732(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

- IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m



9
DS-2CE56D0T-IRP

(HD-TVI 2M)
680,000

10
DS-2CE56D0T-IR

(HD-TVI 2M)
750,000

11
DS-2CE56D0T-IRM

(HD-TVI 2M)
1,070,000

12
DS-2CE16D0T-IRP

(HD-TVI 2M)
750,000

13
DS-2CE16D0T-IR

(HD-TVI 2M)
820,000

14
DS-2CE56D0T-IT3

(HD-TVI 2M)
1,290,000

15
DS-2CE16D0T-IT3

(HD-TVI 2M)
1,360,000

16
DS-2CE16D0T-IT5

(HD-TVI 2M)
1,580,000

17

DS-2CE16D9T-

AIRAZH

(Zoom 10X - hồng 

ngoại 100m)

ZOOM 10X

Camera HD hồng ngoại tầm xa thế hệ mới, độ phân giải HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền 

tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Ống kính zoom quang học tự động lấy nét 5~50mm

Kích thước hình ảnh 1944(H)*1092(V)

Tích hợp Heater

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng kỹ thuật số

Chống ngược sáng thực WDR 120dB, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

IP66. Hồng ngoại 110m

24VAC/12VDC.

6,300,000

HD-TVI 2 MEGAPIXEL GIÁ RẺ

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

- IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại 20m

IP66 weatherproof



18

DS-2CC12D9T 

(HD-TVI 2M)

Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD 

truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng thực WDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

(Chưa bao gồm ống kính rời)

4,510,000

DS-2CE10DFT-F 2,080,000

DS-2CE72DFT-F 2,150,000

DS-2CE12DFT-F

Camera ColorVu chuyên dụng 2MP cho hình ảnh màu sắc 24/7

Chip hình ảnh thông minh FSI CMOS Sensor cho hình ảnh màu sắc với ánh sáng cực yếu 0.0005Lux/F1.0

Đèn ánh sáng trắng kiểu mới, tầm xa 40m

Chống nhiễu 3D DNR

Nguồn 12 VDC

OSD Menu(Up the Coax)

Chống ngược sáng thực True WDR

IP67

Lens 3.6 (tùy chọn 6mm)

2,360,000

DS-2CE16D0T-WL3

(2MP)
1,790,000

DS-2CE16D0T-WL5

(2MP)
1,930,000

HD-TVI 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)

HD-TVI 2 MEGAPIXEL (HỖ TRỢ ĐÈN BAN ĐÊM)

Camera HD ngoài trời 2MP CMOS Sensor

Hỗ trợ 1 đèn ánh sáng trắng lên đến 30m (WL3)

Hỗ trợ 1 đèn ánh sáng trắng lên đến 30m (WL5)

Độ nhạy sáng 0.01 Lux/F1.2

12 VDC

DNR, IP66

Cho hình ảnh có màu sắc suốt 24h

CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MEGAPIXEL CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM

Camera ColorVu chuyên dụng 2MP cho hình ảnh màu sắc 24/7

Chip hình ảnh thông minh FSI CMOS Sensor cho hình ảnh màu sắc với ánh sáng cực yếu 0.0005Lux/F1.0

Đèn ánh sáng trắng kiểu mới, tầm xa 20m

Chống nhiễu 3D DNR

Nguồn 12 VDC

OSD Menu(Up the Coax)

Chống ngược sáng thực True WDR

IP67

Lens 3.6 (tùy chọn 6mm)



DS-2CE71D0T-

PIRL

(2MP)

970,000

DS-2CE11D0T-

PIRL

(2MP)

970,000

DS-2CE12D0T-

PIRL

(2MP)

Camera HD 2 MP high performance CMOS

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng
1,220,000

DS-2CE71D8T-

PIRL

(2MP)

1,650,000

DS-2CE11D8T-

PIRL

(2MP)

1,650,000

DS-2CE12D8T-

PIRL

(2MP)

Camera HD 2 MP high performance CMOS

Ultra-low light Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng

Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR, Chống nhiễu 3D DNR

1,930,000

DS-2CE71H0T-

PIRL

(5MP)

1,320,000

HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)

HD-TVI ULTRA LOWLIGHT 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)

Camera HD 2 MP high performance CMOS

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng

Camera HD 2 MP high performance CMOS

Ultra-low light Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng

Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR, Chống nhiễu 3D DNR

Camera HD 5 MP high performance CMOS

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng



DS-2CE11H0T-

PIRL

(5MP)

1,320,000

DS-2CE12H0T-

PIRL

(5MP)

Camera HD 5 MP high performance CMOS

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng
1,430,000

26 DS-2CE16D8T-ITP

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 20m

IP66 weatherproof

1,500,000

27 DS-2CE16D8T-IT 1,650,000

DS-2CE16D8T-ITE

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

1,790,000

28 DS-2CE56D8T-ITM 1,650,000

DS-2CE56D8T-IME

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

1,860,000

HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-ITE)

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 20m

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IME)

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 20m

IP66 weatherproof

Camera HD 5 MP high performance CMOS

Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng



29 DS-2CE16D8T-IT3 2,000,000

DS-2CE16D8T-

IT3E

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

2,150,000

30 DS-2CE16D8T-IT5 2,290,000

DS-2CE16D8T-

IT5E

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

2,360,000

31 DS-2CE56D8T-IT3 1,930,000

DS-2CE56D8T-

IT3E

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

2,080,000

32
DS-2CE16D8T-

IT3Z
3,290,000

DS-2CE16D8T-

IT3ZE

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

3,510,000

33
DS-2CE56D8T-

IT3Z
3,290,000

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT3E)

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT5E)

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 80m

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE16D8T-IT3ZE)

Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IT3E)

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IT3ZE)

Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof



DS-2CE56D8T-

IT3ZE

(CẤP NGUỒN 

QUA CÁP)

3,510,000

46
DS-2CE16F1T-ITP

(HD-TVI 3M)
1,000,000

46
DS-2CE16F1T-IT

(HD-TVI 3M)
1,070,000

47
DS-2CE56F1T-ITP

(HD-TVI 3M)
930,000

47
DS-2CE56F1T-ITM

(HD-TVI 3M)
1,000,000

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, 

không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 2052(H)*1536(V)

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 20m

IP66 weatherproof

HD-TVI 3 MEGAPIXEL

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu 

bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu

Chống ngược sáng true WDR

Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục (DS-2CE56D8T-IT3ZE)

Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof



57
DS-2CE16F7T-IT3Z

(HD-TVI 3M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp

Kích thước hình ảnh 2052(H)*1536(V)

Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng True wide dynamic range (Dòng F7T) 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính zoom quang học 4X tự động 2.8~12mm

Hồng ngoại EXIR 40m

IP66 weatherproof

4,580,000

58

DS-2CE16H0T-

ITPF

(HD-TVI 5M)

1,180,000

58
DS-2CE16H0T-ITF

(HD-TVI 5M)
1,250,000

DS-2CE56H0T-

ITPF

(HD-TVI 5M)

1,110,000

59

DS-2CE56H0T-

ITMF

(HD-TVI 5M)

1,250,000

60

DS-2CE16H0T-

IT3F

(HD-TVI 5M)

1,500,000

61

DS-2CE16H0T-

IT5F

(HD-TVI 5M)

1,650,000

62

DS-2CE56H0T-

IT3F

(HD-TVI 5M)

1,430,000

63

DS-2CE16H0T-

IT3ZF

(HD-TVI 5M)

2,580,000
Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây 

cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Chống nhiễu DNR, OSD menu

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính zoom quang học tự động 2.7~13.5mm

Hồng ngoại EXIR 40m

IP67 weatherproof

Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp 

đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

- IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m

Chống nhiễu DNR, OSD menu

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 40m

IP67 weatherproof

Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp 

đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Chống nhiễu DNR, OSD menu

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Hồng ngoại EXIR 20m

IP67 weatherproof

CAMERA 5 MEGAPIXEL GIÁ RẺ (4 TRONG 1)



64

DS-2CE56H0T-

IT3ZF

(HD-TVI 5M)

2,510,000

65
DS-2CC52H1T-

FITS

Camera HD TVI toàn cảnh dạng mắt cá, độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây 

cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V)

Chống nhiểu DNR, OSD menu

Built-in Mic

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/F1.2, 0lux IR ON

Hồng ngoại EXIR 20m

6,510,000

58 DS-2CE16H8T-IT 2,290,000

58 DS-2CE76H8T-ITM 2,290,000

58 DS-2CE16H8T-IT3 2,580,000

DS-2CE16H8T-IT5 2,720,000

58 DS-2CE78H8T-IT3 2,580,000

58

DS-2CE19H8T-

IT3Z

(2.7 ~ 13.5 Auto 

Focus)

4,440,000

CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT

CAMERA MẮT CÁ HD-TVI 5 MEGAPIXEL

Camera 4 TRONG 1 HD hồng ngoại , độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây 

cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

Hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/ANALOG

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Chống nhiễu DNR, OSD menu

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính zoom quang học tự động 2.7~13.5mm

Hồng ngoại EXIR 40m

IP67 weatherproof

Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Hồng ngoại Smart IR EXIR 20m

Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2

Nguồn 12VDC

Chống ngược sáng True WDR

3D DNR, OSD Menu(Up the Coax)

IP67

Camera 5 Megapixel Ultra Low Light cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

- IT3: Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

- IT5: Hồng ngoại Smart IR EXIR 80m

Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2

Nguồn 12VDC

Chống ngược sáng True WDR

3D DNR, OSD Menu(Up the Coax)

IP67

Camera 5 Megapixel Ultra Low Light Zoom 4X cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu

Ống kính zoom 4X (2.7mm ~ 13.5mm). Hỗ trợ tự động lấy nét Auto Focus

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2

Nguồn 12VDC

Chống ngược sáng True WDR

3D DNR, OSD Menu(Up the Coax)

IP67



58

DS-2CE79H8T-

IT3Z

(2.7 ~ 13.5 Auto 

Focus)

4,370,000

66
DS-2AE4215T-D3

15X, 4~60mm

Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 15X. 

Ống kính 4~60mm

Độ nhạy sáng:

Color: 0.05Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.01Lux @(F1.6, AGC ON)

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan manual speed: 0.1° to 100°/s

Pan preset speed: 100°/s

Tilt manual speed: 0.1° to 80°/s

Tilt preset speed: 80°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -10° C to 50° 

C 

Nguồn 12 VDC,Max. 14 W

10,380,000

67
DS-2AE4223T-A3

23X, 4~92mm

Camera speed dome TVI trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X.

Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@( F1.4,AGC ON); B/W: 0.01Lux@( F1.4,AGC ON)

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 160°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -30 ~ 65
0
C, 

Nguồn AC 24V.

(chưa bao gồm chân đế)

13,530,000

68

DS-2AE5230T-

A(A3)

30X, 4-120mm

Camera speed dome TVI trong nhà/ngoài trời  1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang 

học 30X.

Độ nhạy sáng:

Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) 

B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON)

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°-250°/s,; Pan Preset Speed: 300°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°-150°/s,; Tilt Preset Speed: 200°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -30 ~ 65
0
C, 

Nguồn AC 24V.

(chưa bao gồm chân đế)

18,970,000

CAMERA SPEED DOME TVI

Camera 5 Megapixel Ultra Low Light Zoom 4X cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu

Ống kính zoom 4X (2.7mm ~ 13.5mm). Hỗ trợ tự động lấy nét Auto Focus

4MP (Mặc định) khi kết nối với đầu ghi HQHI-K

Hỗ trợ 5MP khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI

Hồng ngoại Smart IR EXIR 40m

Độ nhạy sáng thấp 0.005 Lux/F1.2

Nguồn 12VDC

Chống ngược sáng True WDR

3D DNR, OSD Menu(Up the Coax)

IP67



69
DS-2AE4223TI-D

23X, 4~92mm

Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X.

Độ nhạy sáng: Color: 0.05Lux@( F1.4,AGC ON); B/W: 0.005Lux@( F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR.

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp.

Hồng ngoại ban đêm: 100m.

Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

Tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -30 ~ 65
0
C, 

Nguồn 12VDC. IP66 standard

(chưa bao gồm chân đế)

13,530,000

69
DS-2AE4225TI-D

25X, 4.8  ~ 120 mm

Camera speed dome 4 trong 1 xoay 360° TVI 2MP zoom 25x

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

12,820,000

70
DS-2AE5223TI-A

23X, 4~92mm

Camera speed dome TVI hồng ngoại 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 23X.

Độ nhạy sáng: F1.4, AGC On: Color: 0.05lux, B/W: 0.005lux, 0 lux with IR.

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp. Hồng ngoại ban đêm: 150m.

Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~400°/s, Pan Preset Speed: 400°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -30 ~ 65
0
C, 

Nguồn 24VAC. IP66 standard

(chưa bao gồm chân đế)

18,970,000



71
DS-2AE7230TI-A

30X, 4-120mm

Camera speed dome TVI hồng ngoại  1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 30X.

Độ nhạy sáng:

Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) 

B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON)

0 lux with IR

Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng 

thấp. Hồng ngoại ban đêm: 120m.

Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn

Tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s,

Pan Preset Speed: 240°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s,

Tilt Preset Speed: 200°/s

nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -30 ~ 65
0
C, 

Nguồn 24VAC. IP66 standard.

(chưa bao gồm chân đế)

23,770,000

47 DS-7104HGHI -F1

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+

Compression and Recording 

1,730,000

DS-7108HGHI -

F1/N
2,200,000

47
DS-7116HGHI -

F1/N
3,760,000

Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+

1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)



72 DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+

Compression and Recording 

1,800,000

73 DS-7208HGHI-F1/N 2,270,000

74 DS-7216HGHI-F1/N 3,840,000

ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

76 DS-7104HQHI-K1 2,590,000

77 DS-7108HQHI-K1 4,080,000

78 DS-7116HQHI-K1 6,510,000

ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

79 DS-7204HQHI-K1 3,140,000

80 DS-7208HQHI-K1 4,860,000

81 DS-7216HQHI-K1 8,230,000

H.265+

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output.

Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp 

đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (đầu 16 kênh DS-7216HQHI-K2 hỗ trợ 2 ổ cứng).

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.

Audio 1in/1out.

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video 

clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh 

thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 

kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh ).H.265+

Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.

Đầu 4 kênh hỗ trợ 1 camera 3MP, đầu 8 kênh hỗ trợ 2 camera 3MP, đầu 16 kênh hỗ trợ 4 camera 3MP.

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp

Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp 

đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.

Audio 1 in/1 out.

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh.

Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan.

Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 

kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh ).

Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh chuẩn H.264+

1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)



82 DS-7216HQHI-K2 9,410,000

ĐẦU GHI TVI 3MP H.265+ CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

83 DS-7204HQHI-K1/P 4,470,000

84 DS-7208HQHI-K2/P 7,680,000

85 DS-7216HQHI-K2/P 13,090,000

ĐẦU GHI TVI 5MP (THẾ HỆ TURBO 3.0)

87 DS-7208HUHI-F1/S 7,680,000

88 DS-7208HUHI-F2/S 8,230,000

ĐẦU GHI TVI 5MP H.265+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

90

DS-7204HUHI-K1

(Không hỗ trợ cổng 

Alarm)

3,760,000

91
DS-7204HUHI-K1

(Alarm 4 in/ 1 out)
4,860,000

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+,

 Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

4K Output (DS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình 

khác nhau.

Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ cứng). 

Audio 1in/1out. Hỗ trợ ALARM (tùy chọn)

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ 

trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-

485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem 

bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+,

 Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

4K Output (DS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình 

khác nhau.

Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (Đầu F2 hỗ trợ 2 ổ cứng). 

Audio 4in/1out. Alarm 4in/1out (Đầu 8 hỗ trợ alarm 8in/4out, Đầu 16 hỗ trợ alarm 16in/4out).

Hỗ trợ H264+ tăng gấp đôi thời gian lưu trữ.Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ 

trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-

485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem 

bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output.

Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp 

đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (đầu 16 kênh DS-7216HQHI-K2 hỗ trợ 2 ổ cứng).

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.

Audio 1in/1out.

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video 

clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh 

thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 

kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh ).

H.265+

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+.

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.

Cổng HDMI xuất hình Ultra HD (đầu 16 kênh)

Hỗ trợ cổng CVBS output.

CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC (PoC)

Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp 

đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (đầu 8/16 kênh hỗ trợ 2 ổ cứng).

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.

Audio 1in/1out.

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video 

clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh 

thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 4 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối với đầu 4 

kênh, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8/16 kênh ).

H.265+

H.265+



92

DS-7208HUHI-K1

(Không hỗ trợ cổng 

Alarm)

6,190,000

93
DS-7208HUHI-K1

(Alarm 8 in/ 4 out)
7,680,000

94

DS-7208HUHI-K2

(Không hỗ trợ cổng 

Alarm)

6,980,000

DS-7208HUHI-K2

(Alarm 8 in/ 4 out)
8,230,000

95

DS-7216HUHI-K2

(Không hỗ trợ cổng 

Alarm)

12,470,000

96
DS-7216HUHI-K2

(Alarm 16 in/ 4 out)
15,600,000

ĐẦU GHI TVI 5MP H.265+ CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

98 DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+,

 Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (7208HUHI)

CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC (PoC)

Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ cứng).

Audio 4in/1out.

Alarm 4 in/ 1 out (7204HUHI), 8 in/4 out (7208HUHI)

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ 

trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-

485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem 

bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)

10,270,000

ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 4 Ổ CỨNG TVI 2MP (THẾ HỆ TURBO 3.0)

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265/H.265+,

 Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

4K Output (DS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình 

khác nhau.

Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ cứng). 

Audio 1in/1out. Hỗ trợ ALARM (tùy chọn)

Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ 

trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-

485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem 

bằng điện thoại di động.

Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP)

H.265+



100

DS-7324HGHI-SH

24 kênh, 

4 SATA

25,800,000

101

DS-7332HGHI-SH

32 kênh, 

4 SATA

30,500,000

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 3MP H.265+ (THẾ HỆ TURBO 3.0)

102

DS-7304HQHI-K4

4 kênh, 

4 SATA

11,370,000

103

DS-7308HQHI-K4

8 kênh, 

4 SATA

14,510,000

104

DS-7316HQHI-K4

16 kênh, 

4 SATA

19,210,000

111

DS-7324HQHI-K4

24 kênh, 

4 SATA

25,090,000

H.265+

Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out

• Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M

* Đầu ghi DS-7324HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 32 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-7332HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 40 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8 kênh  chuẩn H.265+, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. Hình ảnh đẹp. 

Xuất hình đồng thời HDMI, CBVS. 4K UHD Output. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: 

tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 4 ổ cứng.

Hổ trợ cổng audio 4in/2out

cổng Alarm(16 in/4 out).

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và 

qua email. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan.

Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng 

chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Tính năng vượt trội:

* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, camera IP trên cùng một đầu ghi

* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

* Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI:

- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

Đầu ghi hình HD-TVI 2MP 24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 

Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối 

đa 500m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 4 ổ cứng. Hổ trợ 4 cổng audio.  Hỗ trợ xem lại 

nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hổ 

trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-

485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ 

xem bằng điện thoại di động.

Tính năng vượt trội:

* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, camera IP trên cùng một đầu ghi

* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

* Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm bớt số kênh TVI)

H.265+



112

DS-7332HQHI-K4

32 kênh, 

4 SATA

31,360,000

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 5MP H.265+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)

105

DS-7304HUHI-K4

4 kênh, 

4 SATA

14,510,000

106

DS-7308HUHI-K4

8 kênh, 

4 SATA

19,990,000

107

DS-7316HUHI-K4

16 kênh, 

4 SATA

25,800,000

111

DS-7324HUHI-K4

24 kênh, 

4 SATA

41,480,000

112

DS-7332HUHI-K4

32 kênh, 

4 SATA

46,180,000

ĐẦU GHI 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THẾ HỆ TURBO 3.0)

H.265+

Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out

• Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M

* Đầu ghi DS-7324HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 32 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-7332HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 08 camera IP (lên đến 40 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.265+. Hình ảnh đẹp.

Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1 cổng VGA, CBVS. 4K UHD Output (HDMI 2)

Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 4 ổ cứng.

Hổ trợ cổng audio 4in/2out

cổng Alarm(16 in/4 out). 

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và 

qua email. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan.

Hỗ trợ 2 cổng LAN.

Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng 

chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Tính năng vượt trội:

* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD,CVI camera IP trên cùng một đầu ghi

* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

* Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI:

- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).H.265+
Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 4 in / 1 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out

• Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M

• Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10

* Đầu ghi DS-7324HUHI-K4: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 32 camera IP khi giảm 

bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-7332HUHI-K4: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 8 camera IP (lên đến 40 camera IP khi giảm 

bớt số kênh TVI)



108

DS-8104HQHI-F8/N

4 kênh, 

8 SATA

38,810,000

109

DS-8108HQHI-F8/N

8 kênh, 

8SATA

42,260,000

110

DS-8116HQHI-F8/N

16 kênh, 

8 SATA

45,870,000

ĐẦU GHI 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THẾ HỆ TURBO 4.0)

111

DS-8124HQHI-K8

24 kênh, 

8 SATA

35,680,000

112

DS-8132HQHI-K8

32 kênh, 

8 SATA

42,260,000

ĐẦU GHI 3MP 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 5MP (THẾ HỆ TURBO 4.0)

111

DS-8124HUHI-K8

24 kênh, 

8 SATA

49,790,000

H.265+

Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out

• Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M

• Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10

* Đầu ghi DS-8124HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-8132HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Cổng 1/2/3/4 hỗ trợ camera 3MP

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out

• Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M

• Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10

* Đầu ghi DS-8124HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-8132HQHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hình ảnh 

đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CBVS. 4K UHD Output (DS-8116HQHI-F8/N). Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng 

cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 8 ổ cứng, 4 Audio 

input, cổng Alarm(16 in/4 out. Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Tích hợp hệ 

thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được 

đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có thể chỉnh thứ tự các ô camera 

trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

Tính năng vượt trội:

* Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD camera IP trên cùng một đầu ghi

* Gởi tin nhắn vào điện thoại khi có cảnh báo chuyển động (motion detection) hoặc có báo động (alarm).

* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

* Có thể add thêm 2 camera IP vào đầu ghi HD-TVI:

- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).

- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP gắn thêm).



112

DS-8132HUHI-K8

32 kênh, 

8 SATA

56,380,000

ĐẦU GHI HYBRID ANALOG-IP

113 DS-7616HI-ST

Đầu ghi hình Hybid Analog-IP 16 kênh chuẩn H.264.

Hỗ trợ 16 kênh camera Analog và camera IP

Hỗ trợ kết nối lên đến 32 camera IP (khi giảm bớt số kênh TVI tương ứng).

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 2 ổ cứng.

Audio 4in/1out.

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn 

video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có 

thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.

13,720,000

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 3MP (THẾ HỆ TURBO 3.0)

114 DS-7604HUHI-F1/N 5,410,000

115 DS-7608HUHI-F2/N 9,800,000

116 DS-7616HUHI-F2/N 15,600,000

- Đặt hàng : Khách đặt hàng và chuyển tiền từ ngày 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp ( thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín…)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.  

H.265+

Đầu ghi hình 5MP H.265+ 24/32 kênh hỗ trợ 8 ổ cứng thế hệ Turbo 4.0

• Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream

• Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box)

• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập

• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160)

• Hỗ trợ cổng CBVS

• Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTVI

• Hỗ trợ kết nối máy POS

• Hỗ trợ âm thanh 16 in / 2 out

• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 8 out

• Hỗ trợ 8 cổng SATA và 1 eSATA

• Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M

• Hỗ trợ Hot-swappable HDD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10

* Đầu ghi DS-8124HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 40 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

* Đầu ghi DS-8132HUHI-K8: Có thể add thêm camera IP vào đầu ghi HD-TVI: Hỗ trợ 16 camera IP (lên đến 48 camera IP khi 

giảm bớt số kênh TVI)

Đầu ghi hình 3MP Hybid TVI-IP 4/8/16 kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.

Hỗ trợ 4 kênh camera TVI/CVI/AHD/Analog 3MP và camera IP

Đầu 4/8/16 kênh hỗ trợ kết nối lên đến 8/16/32 camera IP (khi giảm bớt số kênh TVI tương ứng). 

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (DS-7608/7616HUHI-F2/N).

Hỗ trợ cổng CVBS output.

Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối 

đa 1200m với cáp đồng trục.

Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng (Đầu F2 hỗ trợ 2 ổ cứng).

Audio 4in/1out.

Alarm 4in/1out (Đầu 8 hỗ trợ alarm 8in/4out, Đầu 16 hỗ trợ alarm 16in/4out).

Hỗ trợ H264+ tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ. 

Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn 

video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan. Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ. Có 

thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao. Hổ trợ xem bằng điện thoại di động.



 Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com      Email: anninhthinhphat@gmail.com

facebook:  https://www.facebook.com/anninh.congnghe

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 

* PKD HCM : Ms Tuyết : 0917540879 - 0974585046 Mr. Tấn Định  0973514987 -0906339915

ĐT Bàn: 028. 39760526 - 028. 39760525 - 028. 39760642

Hotline: 0973514987
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