
Series Hình ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật
Giá bán lẻ

 ( VND)

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình 

ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm 

kiếm thông minh

• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1,8+2,16+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 

4 kênh và 5MP đầu 8, 16 kênh, với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều 

kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều , quản lý đồng thời 128 tài khoản kết 

nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

XVR4104C-S2

4,500,000XVR5108HS-S2

BẢNG GIÁ ĐẦU GHI HÌNH HDCVI

2,020,000

11,200,000

XVR5116HS-S2

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE - HỖ TRỢ CAMERA 2.0MP VÀ 4.0MP

4,500,000XVR4116HS-S2

7,900,000

2,300,000

2,940,000

XVR4104HS-S2

XVR4108HS-S2

 (32 kênh hỗ trợ camera

 1Mp, 2Mp, hỗ trợ 2 hdd)

XVR5104HS-S2

XVR4232AN-S2

• Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình ảnh 

H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm 

kiếm thông minh

• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 1 cổng usd 2.0, 1 cổng usd 3.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), 

1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

2,920,000

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE - HỖ TRỢ CAMERA 1.0MP VÀ 2.0MP

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình 

ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 

960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế 

độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2,8+4,16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với 

chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45((100/1000M), 1 cổng RS485,  hỗ trợ 

điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

2,700,000XVR4108C-S2

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh 

H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, hỗ trợ xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm 

kiếm thông minh

• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1, 8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 

kênh và 5MP đầu 8 kênh, với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M), hỗ trợ điều kiển quay quét 

3D thông minh với giao thức Dahua

• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý 

đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard



XVR4104C-X    2,400,000 

   3,580,000 

• Đầu ghi hình 4 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh 

H265+/H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 

960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 6MP với chuẩn 

tương tích Onvif 16.12

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100),  hỗ trợ điều kiển quay quét 

3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera công nghệ IoT

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

XVR5104C-X

9,040,000

ĐẦU GHI HÌNH CHUẨN NÉN H.265

XVR4108C-X

24,620,000

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình 

ảnh H265/H.264  độ phân giải 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps)

• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1, 8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 

kênh và 6MP đầu 8, với chuẩn tương tích Onvif 16.12

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100),  hỗ trợ điều kiển quay quét 

3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4, quản lý đồng 

thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera công nghệ IoT

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

 (Đầu ghi hình 16/32 

kênh 2MP, hỗ trợ 2 hdd)

2,600,000

XVR5432L

 (Đầu ghi hình 32 kênh 

2MP, hỗ trợ 4 hdd)

• Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh 

H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (1-15fps)720P/960H/D1(1-25fps)

• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P (1-15fps), cổng ra tín hiệu video đồng thời 

2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix HDMI, 

• Hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4

• Hỗ trợ kết nối Full 24/32 camera IP 1080P/720P, Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 3 cổng 

usb 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 cổng eSATA, 1 cổng mạng RJ45(1000M), hỗ trợ điều kiển 

quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua. 

• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, audio đầu vào 4 cổng ra 1 cổng hỗ trợ đàm thoại hai chiều, 16 kênh báo động đầu vào và 6 

kênh đầu ra, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối

   3,000,000 

2,020,000

XVR1A08

XVR5216AN-S2

XVR5232AN-S2

• Đầu ghi hình 16/32 kênh hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình 

ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 

960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế 

độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8),  kết nối độc lập 32 kênh IP(đầu 

XVR5232AN-S2) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), 1 cổng RS485,  

hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết 

nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

14,600,000

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình ảnh 

H.264, độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)

• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ 

xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1,8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 

kênh và 5MP đầu 8, với chuẩn tương tích Onvif 16.12, 

• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M), hỗ trợ điều kiển quay 

quét 3D thông minh với giao thức Dahua

• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P,  Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm 

thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG COOPER 

XVR1A04



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

5060000

   3,200,000 

XVR5108HS-4KL

XVR5116H-4KL

 (Đầu ghi hình 16 kênh 

4Mp, hỗ trợ 2 hdd)

XVR5108HS-X

XVR5104HS-X

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh 

H265+/H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N(1-25fps)

• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2, 8+4) hỗ trợ lên đến camera 6MP với 

chuẩn tương tích Onvif 16.12

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45((100), 1 cổng RS485,  hỗ trợ điều 

kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera công nghệ IoT

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

10,200,000

4,380,000

4,100,000

12,100,000

• Đầu ghi hình 4 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh 

H265+/H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 

960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 6MP với chuẩn 

tương tích Onvif 16.12

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100),  hỗ trợ điều kiển quay quét 

3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Hỗ trợ kết nối camera công nghệ IoT

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

XVR5104C-X

• Đầu ghi hình 8/16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình 

ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 

4MP/3MP(1~15fps)1080P/720P(25/30fps)
•  Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4K, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 

3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(8+4,16+8) hỗ trợ lên đến camera 8MP với 

chuẩn tương tích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M),1 cổng RS485,  hỗ trợ điều 

kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

6,200,000

• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh 

H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps)

•  Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 

3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn 

tương tích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M),1 cổng RS485,  hỗ trợ điều 

kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, 

quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh 

H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps)

•  Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 

3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn 

tương tích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M),1 cổng RS485,  hỗ trợ điều 

kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, 

quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

XVR5216AN-4KL

XVR5104H-4M

XVR5104C-4M

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh 

H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 

4MP/3MP(1~15fps)1080P/720P(25/30fps)
•  Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4K, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 

3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh

•  Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn 

tương tích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M),1 cổng RS485,  

hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua

•  Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh 

qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, 

quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W

• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục

• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard

   3,000,000 

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 4.0MP - 2K THẾ HỆ MỚI



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

- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi hình, Switch PoE, Chuông hình, Access Control,  Báo động trung tâm, Khóa cửa thông minh của 

DAHUA.

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Điều 

kiện: Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do 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 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 

- 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.  

- 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
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