
MÃ SP HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

SNVR-C6104

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera xuất hình Full HD 1080P.

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920*1080;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 4CH *1080N/4CH*720P/4CH*960H ; 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI/IP: 2CH*720P+2CH*720P(IPC) ; 

Camera IP: 8CH*1080P/4CH*1080P/1CH*1080P/12CH*960p/4CH*720P.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 4 kênh 1080N cùng lúc.

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 4*12fps với độ phân giải 1080N.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF....

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột

-Nguồn cấp DC12V/3A.

2,659,000           

SNVR-C6108

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera xuất hình Full HD 1080P.

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920*1080;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 8CH *1080N/4CH*1080P.

Camera Analog/AHD/TVI/CVI /IP : 2CH*1080P+2CH*1080P(IPC)/4CH*1080N+4CH*960P(IPC); 

Camera IP: 9CH*1080P /16CH*1080P/4CH*5.0MP.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 8 kênh 1080N cùng lúc.

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 8*12fps với độ phân giải 1080N.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote, chuột

-Nguồn cấp DC12V/3A.

3,597,000           

SNVR-C6116

Đầu ghi hình thông minh, 16 kênh Camera xuất hình Full HD 1080P.

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920*1080;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 16CH *1080N/8CH*1080N/16CH*960H; 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI/IP : 8CH*1080N+8CH*960P(IPC); 

Camera IP: 8CH*1080P +8CH(960P)/4CH*3.0Mp/4CH*5.0Mp.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 16 kênh 1080N cùng lúc 

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 16*12fps với độ phân giải 1080N.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*6; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ ngõ báo động vào: 4 ; Ngõ ra báo động: 1

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 325*245*52mm

- Trọng lượng: 2.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote, chuột, quạt tản nhiệt.

-Nguồn cấp DC12V/5A

5,787,000           

SNVR-C ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH

TẤT CẢ CÁC MODEL SNVR BÊN DƯỚI ĐÃ BAO GỒM  CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CƠ BẢN:

-Giám sát Camera an ninh qua bản đồ định vị trực tuyến OCTV lần đầu tiên có mặt tại việt nam.

- Không giới hạn tải các kênh giải trí như: Xem phim, nghe nhạc, chơi game, xem Youtube…

- Không giới hạn số kênh Camera giám sát cùng lúc trên điện thoại và máy tính.

-Sản phẩm được mã hóa với chuẩn an ninh mạng cao nhất hiện nay AES 256 bit và SSL 128 bit đảm bảo an toàn tuyêt đối, chống lại việc đánh cắp, sao chép dữ liệu và sự xâm nhập bất hợp pháp.

- Quản lý trực tuyến sản phẩm và thời gian bảo hành chính hãng qua Số seri hoặc quét mã QR code theo mỗi sản phẩm.

- Hỗ trợ tính năng UPnP không cần mở port cho SNVR khi xem camera với tốc độ đạt 100% qua mạng.

- Hỗ trợ tên miền DNS miễn phí của Pilass (pldns.vn).

-Phần mềm sử dụng giao diện điều khiển mới nhất và độc quyền của PILASS, thao tác đơn giản, dễ sử dụng. 

-Tuỳ ý điền thông tin của đơn vị thi công lắp đặt: Tên công ty, số điện thoại…hiển thị trên giao diện xem.

-Cài đặt thời gian ghi hình cho từng kênh, ghi hình phát hiện chuyển động.

- Phát hiện và cảnh báo thông minh: phát hiện chuyển động, mất tín hiệu…

- Đặt tên , địa chỉ của từng Camera trên giao diện màn hình.

Giám sát từ xa qua mạng :

* Giám sát từ xa qua các trình duyệt Web: Firefox, Google Chrome, Apple Safari… không cần cài đặt thêm bất cứ ứng dụng nào như: Plugin, Add on, Active X, Java…..

* Giám sát tập trung bằng phần mềm miễn phí CMS trên máy tính.

*Giám sát bằng phần mềm miễn phí PILASS SNVR trên thiết bị di động: Iphone, Ipad, Android….

-Phóng to, thu nhỏ hình ảnh, điều khiển PTZ cho Camera quay quét.

-Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập từ xa qua mạng Internet

-Ngôn ngữ tiếng việt/Anh

-Có thể mở rộng thêm hệ thống lưu trữ qua  NAS, Storage Server…để mở rộng không giới hạn khả năng lưu trữ.



SNVR-C6132

Đầu ghi hình thông minh, 32 kênh Camera xuất hình  Ultra HD 4K(3840*2160).

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 4K(3840*2160) ; 1920*1080;VGA:1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD: 32CH*1080N/24CH*1080N

Camera Analog-AHD/IP: 8CH*1080N+ 8CH*960P(IPC) ; 

Camera IP: 32CH*1080P/16CH*3.0MP/8CH*5.0MP.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 32 kênh cùng lúc

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 24*15fps với độ phân giải 1080P.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*16; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ ngõ báo động vào: 16 ; Ngõ ra báo động: 4

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45(1000M/100M) (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF…

- Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA 6TB.

- Kích thước: 430*340*70mm

- Trọng lượng: 3.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột, quạt giải nhiệt

-Nguồn cấp DC12V/6A.

22,052,000         

SNVR-CP6104

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera xuất hình Full HD 1080P.

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920*1080;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 4CH*1080P.

Camera Analog/AHD/TVI/CVI /IP : 2 CH*1080P+2CH*1080P(IPC)/4CH*1080N+4*960P(IPC); 

Camera IP: 16CH*1080P/9CH*1080P/4CH*5.0Mp

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 4 kênh 1080P cùng lúc.

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 4*25fps với độ phân giải 1080P.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ ngõ báo động vào: 4 ; Ngõ ra báo động: 1

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột

-Nguồn cấp DC12V/3A.

3,715,000           

SNVR-CP6108

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera xuất hình Full HD 1080P.

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920*1080;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 8CH*1080P/8CH*1080N; 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI /IP : 4CH *1080P+4CH*1080P(IPC); 

Camera IP: 8CH*1080P + 8CH*960P/4CH*3.0Mp/4CH*5.0Mp.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 4 kênh 1080p hoặc 8 kênh 1080N cùng lúc.

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 8*25fps với độ phân giải 1080P.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ ngõ báo động vào: 4 ; Ngõ ra báo động: 1

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: P2P,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột

-Nguồn cấp: DC12V/3A.

4,692,000           

SNVR-CP6116

Đầu ghi hình thông minh, 16 kênh Camera xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160)..

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD/CVI/ANALOG. 

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 4K (3840*2160); 1920*1080 ;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 16CH*1080P/16CH*1080N; 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI /IP : 8CH*1080P+8CH*1080P(IPC).

Camera IP: 8CH*1080P/8CH*1080P +8CH(960P)/8CH*3.0Mp/4*5.0Mp

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 16 kênh 1080P cùng lúc.

- Độ phân giải ghi & Tốc độ frame hiển thị: 16*25fps với độ phân giải 1080P.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*6; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ ngõ báo động vào: 4 ; Ngõ ra báo động: 1

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/ CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: P2P,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 325*245*52mm

- Trọng lượng: 2.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote, chuột, quạt tản nhiệt.

-Nguồn cấp: DC12V/5A

8,837,000           

SNVR-CH6104

Đầu ghi hình thông minh, 4 kênh Camera xuất hình Full HD (2560*1440).

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP(5.0MP)/TVI(5.0MP)/AHD/CVI/ANALOG.

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 2560*1440/1920*1080P;VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 4CH*5.0Mp@11fps/4CH*4.0Mp@15fps/4CH*3.0Mp@20fps/4CH *1080P@25fps 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI/IP: 2CH*5.0MP@11fps+2CH*5.0Mp(IPC)@11fps ; 

Camera IP: 4CH*5.0Mp@11fps/4CH*3.0Mp@20fps/8CH*1080P@25fps.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 8 kênh cùng lúc.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: P2P,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB.

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột

-Nguồn cấp DC12V/3A.

5,279,000           



SNVR-CH6108

Đầu ghi hình thông minh, 8 kênh Camera xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160).

-Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP(5.0MP)/TVI(5.0MP)/AHD/CVI/ANALOG.

- Ngõ xuất Video: HDMI*1/ VGA*1 Full HD.

- Độ phân giải xuất hình HDMI: 4K(3840*2160)/1920*1080P;

VGA: 1280*1024/1280*720/1440*900/1024*768

- Ngõ vào Video: 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI: 8CH*5.0Mp@11fps/8CH*4.0Mp@15fps/8CH*3.0Mp@20fps/8CH *1080P@25fps 

Camera Analog/AHD/TVI/CVI/IP: 4CH*5.0MP@11fps+4CH*5.0Mp(IPC)@11fps ; 

Camera IP: 4CH*5.0Mp@11fps/8CH*3.0Mp@20fps/8CH*1080P@25fps.

-Hỗ trợ ghi hình tập trung, chuyển tiếp dữ liệu từ các đầu ghi tại các chi nhánh về lưu trữ và giám sát tại trụ sở chính.

-Xem Camera qua mạng không cần mở PORT với tốc độ dạt 100%

- Xem lại trực tiếp tại đầu ghi 4 kênh cùng lúc.

- Hỗ trợ chuẩn âm thanh G.711A. Ngõ vào âm thanh: AV*4; Ngõ xuất âm thanh: AV/HDMI*1.

- Hỗ trợ nghe âm thanh trên điện thoại/CMS trên máy tính/trực tiếp qua HDMI.

- Cổng kết nối mạng: RJ45 (Lan, Internet); Điều khiển PTZ: RS485

- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

- Hỗ trợ giao thức mạng chuẩn: UPnP,DHCP, DDNS,HTTP,ONVIF.

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 6TB..

- Hỗ trợ tính năng Wifi thông qua USB Wifi, Modem 3G.

- Kích thước: 260*235*45mm

- Trọng lượng: 1.5 KG (chưa bao gồm ổ cứng).

- Có remote , chuột

-Nguồn cấp DC12V/3A.
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