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

1 DS-KIS202

Bộ chuông cửa màn hình Analog. Camera 1.4" CMOS 

720x576, @25fps. Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm. Màn hình 

LCD màu 7 Inch, độ phân giải 800x480. 12VDC, Hỗ trợ mở 
rộng thêm 2 màn hình và kết nối camera Analog

3,610,000

2 DS-KV8102-IP

Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Độ phân giải: 
HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, 
cổng báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 
VDC. Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi 

màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)

4,090,000

3 DS-KV8102-VP

Camera chuông cửa IP 1.3 MP, Độ phân giải: HD720P, 
25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo 
động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ 

đèn ban đêm. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn 

hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)

4,090,000

4 DS-KV8102-IM

Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm, 
Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 
10M/100M, RS-485, cổng báo động 4-in/1-out lắp đặt 
ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết 

nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 
5 màn hình phụ)

5,450,000

5 DS-KV8202-IM

Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm, 
Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 
10M/100M, RS-485, cổng báo động 4-in/1-out lắp đặt 
ngoài trời IP65, 12 VDC. Hỗ trợ kết nối 2 màn hình chính 

(mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)

6,000,000

6 DS-KV8402-IM

Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm, 
Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 
10M/100M, RS-485, cổng báo động 4-in/1-out lắp đặt 
ngoài trời IP65, 12 VDC. Hỗ trợ kết nối 4 màn hình chính 

(mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)

6,270,000

7 DS-KH6310-WL

Màn hình chuông cửa IP cảm ứng 7“ , màn hình màu 7-
Inch TFT LCD, độ phân giải: 800 * 480,màn hình cảm 

ứng, kết nối cổng mạng 10/100Mbps, wifi, 2 ngõ vào báo 

động, Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng 

thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ. KẾT NỐI ĐIỆN 

THOẠI TỪ XA

3,890,000

Chuông cửa Analog

Chuông cửa IP

BÁO GIÁ CHUÔNG CỬA 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 Phụ kiện camera các 

loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như sau :



8 DS-KH8300-T

Màn hình chuông cửa IP cảm ứng 7“, màn hình màu 7-
inch TFT LCD, độ phân giải: 1024 * 600, màn hình&nút 

nhấn cảm ứng, 10/100Mbps Ethernet, 8 ngõ vào báo động, 

Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng thêm 5 

màn hình phụ và chuông cửa phụ.

6,070,000

9 DS-KH8301-WT

Màn hình chuông cửa IP WIFI cảm ứng 7“, màn hình màu 
7-inch TFT LCD, độ phân giải: 1024 * 600. Tích hợp 

camera CMOS 0.3MP, màn hình&nút nhấn cảm ứng, 

10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n. 8 ngõ vào báo 
động, Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng 

thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

7,700,000

10 DS-KD8102-V

Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Màn hình màu 
LCD TFT 3.5 Inch. nút nhấn cảm ứng. Độ phân giải: 

HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, 
cổng báo động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 
VDC, Hỗ trợ đân ban đêm

11,250,000

11 DS-KD8002-VM

Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Hợp kim nhôm, 
Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch. Độ phân giải: HD720P, 
25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo 
động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ 
đân ban đêm

14,930,000

13 DS-KD3002-VM

Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Hợp kim nhôm, 
Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch. Độ phân giải: HD720P, 
25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo 
động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ 
đân ban đêm

10,910,000

14 DS-KM8301

Màn hình giám sát trung tâm IP. Tích hợp camera CMOS 

0.3 MP. Màn hình cảm ứng màu LCD TFT 7 Inch, độ phân 

giải 1024 × 600. Đàm thoại bằng tai nghe handset hoặc loa 

ngoài. Cổng mạng 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps

27,270,000

15 DS-KAD606

Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio

- Cấp nguồn ổn định

- Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps (6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp 

mạng).

- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- Hỗ trợ tính năng VLAN

3,410,000

16 DS-KAD612

Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio

- Cấp nguồn ổn định

- Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps (12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp 

mạng).

- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- Hỗ trợ tính năng VLAN

4,770,000

17 DS-KAD606-P

Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio

- Cấp nguồn ổn định

- Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps (6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp 

mạng).

- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- Hỗ trợ tính năng VLAN

1,980,000

18 DS-K4T100
Khóa chốt điện bằng thép không rỉ, chịu lực lên đến 800kg. Nguồn DC 

12V
1,980,000



19 DS-K4H250S Khóa điện từ, chịu lực lên đến 800kg. Nguồn 12VDC / 24VAC 2,450,000

20 DS-K4T100-U1 Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4T100 480,000

21 DS-K4T100-U2 Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4T100 1,770,000

22 DS-K4H250-LZ Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4H250S 1,090,000

 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

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

- 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
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