
Series Hình ảnh M~ sản phẩm Thông số kỹ thuật
Gi| b|n lẻ

 ( VND)

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ PoE

3,000,000

NVR2108HS-4KS2

NVR2116HS-4KS2

3,300,000

3,800,000

NVR2108-8P-4KS2

NVR4116HS-4KS2

4,500,000

6,400,000

• Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP,  chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu 

hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP  v{ 4CH 1080P, băng thông đầu v{o max 80Mpb, hỗ trợ lên đến 

camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 4 cổng PoE(IEEE802.3at/af) đầu NVR2104-P-4KS2, 8 cổng PoE đối  với đầu 

NVR2108-8P-4KS2

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 

chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua,  hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua 

m|y tính, thiết bị di động

• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, chất liệu plastic.

NVR2104-P-4KS2

4,080,000

5,140,000

4,260,000

2,470,000

BẢNG GIÁ ĐẦU GHI HÌNH IP 

NVR4104HS-4KS2 • Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP,  chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ 

liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4K v{ 4CH 1080, 16CH 720 , băng thông đầu v{o max 80Mpb, hỗ trợ 

lên đến camera 8MP, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu 

camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 

chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua,  hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua 

mạng m|y tính thiết bị di động

• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, chất liệu kim loại.

2,800,000

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP,  chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ 

liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8M v{ 4CH 1080P , băng thông đầu v{o max 80Mpb, hỗ trợ lên đến 

camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 

chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua,  hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua 

mạng m|y tính, thiết bị di động

• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, chất liệu kim loại.

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI

Đầu ghi 

hình gi| rẻ 

4K, H265

NVR2104HS-S2

NVR2108HS-S2

• Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP,  chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ 

liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4MP v{ 8CH 720P , băng thông đầu v{o max 80Mpbs

• Hỗ trợ lên đến camera 4MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích 

Onvif 2.4

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 

chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua,  hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua 

mạng m|y tính, thiết bị di động. 

• Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, chất liệu kim loại.

Đầu ghi 

m~ phổ 

thông

NVR2104HS-4KS2

NVR4108HS-4KS2



NVR4104-W

• Đầu ghi hình 4 kênh IP , chuẩn nén hình H.264, băng thông đầu v{o tối đa  80Mbps, hỗ trợ 

ngõ ra tín hiệu video  đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ ph}n giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 

1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn 

tương thích Onvif 2.4

• Điều khiển camera quay quét 3D thông minh

• Hỗ trợ  1 SATA HDD up to 4TB, 2 USB2.0

• Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm)

• Phầm mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua m|y tính v{ thiết bị di dộng.

6,040,000

NVR4104HS-W-S2

• Đầu ghi hình 4 kênh IP, chuẩn nén hình H.264/MJPEG, băng thông đầu v{o tối đa  80Mbps,  

hỗ trợ lên đến camera 5MP, ngõ ra tín hiệu video  đồng thời HDMI/VGA, độ ph}n giải 

1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối 

nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.

• Hỗ trợ đồng thời 2 băng tần 2.4GHz and 5GHz. Điều khiển camera quay quét 3D thông minh

• Hỗ trợ  1 ổ cứng 6TB, 2 USB2.0

• Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm)

• Phầm mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua m|y tính v{ thiết bị di dộng.

6,040,000

13,600,000

18,200,000

19,600,000

7,940,000

NVR4232-4KS2

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG

NVR4208-4KS2

• Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ ph}n giải lên đến 4k.  
• Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với  hỗ trợ camera ph}n giải lên 

đến 8Mp, băng thông đầu v{o max 200Mpbs 

• Hỗ trợ lên đến camera 8MP, cho xem trực tiếp v{ ph|t lại qua mạng m|y tính thiết bị di động, 

cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 camera.   

• Hỗ trợ 4 cổng b|o động đầu v{o v{ 2 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập , mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm out, 

Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.

•  Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi 

ổ tối đa 6TB, 2 USB Ports (1 USB2.0, 1 USB3.0), 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ 

trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. 

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính, thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, Quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, kích thước 1U 375mm×281.5mm×56mm, trọng 

lượng không ổ cứng 3.2KG, chất liệu kim loại.

7,300,000

WIFI

NVR4216-4KS2

9,260,000

NVR5432-4KS2

NVR5464-4KS2 21,400,000

11,000,000

11,800,000

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG 

NVR5208-4KS2
• Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.   
• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên 

đến 12Mp, băng thông đầu v{o max 320Mpbs

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA

• Hỗ trợ 4 cổng b|o động đầu v{o v{ 2 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động, x}m nhập , mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, 

Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi 

ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio v{o 

ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. 

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.  

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p  DC12V/4A,  công suất không ổ cứng 9,5W, 

kích thước 375mm×282mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 1.6KG, chất liệu kim loại.

NVR5216-4KS2

NVR5232-4KS2

NVR5416-4KS2

• Đầu ghi hình 16/32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k

• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên 

đến 12Mp, băng thông đầu v{o max 320Mpbs

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA

• Hỗ trợ 16 cổng b|o động đầu v{o v{ 6 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập , mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, 

Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi 

ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 3 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio v{o 

ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua.  

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.  

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p AC 100~240V, 50/60 Hz,  công suất không ổ 

cứng 16.7W, kích thước 1.5U, 440mm×413mm×75mm, trọng lượng không ổ cứng 4.3KG, chất liệu 

kim loại.

NVR5832-4KS2

• Đầu ghi hình 32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k

• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên 

đến 12Mp, băng thông đầu v{o max 320Mpbs, hỗ trợ Raid 0/1/5/10 

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA , chế độ chia hình 

1/4/8/9/16/25/36, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera

• Hỗ trợ 16 cổng b|o động đầu v{o v{ 6 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập, mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video 

Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi 

ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 

cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức 

dahua.  

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính, thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p AC 100~240V, 50/60 Hz,  công suất không ổ 

cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu 

kim loại.

27,200,000

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Bảo h{nh 24 tháng đối với c|c sản phẩm Camera, Đầu ghi hình, Switch PoE, Chuông hình, Access Control,  B|o động trung t}m, Khóa cửa thông minh của 

DAHUA.
- Sản phẩm được bảo h{nh miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo h{nh được tính dựa trên tem bảo h{nh hoặc m~ vạch được d|n trên từng sản phẩm. Điều 

kiện: Sản phẩm được bảo h{nh trong thời hạn liên quan đến lỗi do nh{ sản xuất.

Liên hệNVR608-32-4K

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

• Đầu ghi hình 64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k

• Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên đến 12Mp, 

băng thông đầu v{o max 384Mpbs, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD 

hot-spare)

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 

1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera

• Hỗ trợ 16 cổng b|o động đầu v{o v{ 6 cổng b|o động đầu ra. với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập , mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, 

Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên 

đến 80 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 

cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức 

dahua. 

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.  

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p AC 100~240V, 50/60 Hz,  công suất không ổ 

cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu 

kim loại.

• Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.  

• Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên đến 12Mp, 

băng thông đầu v{o max 384Mpbs, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD 

hot-spare)

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 

1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera

• Hỗ trợ 16 cổng b|o động đầu v{o v{ 6 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập , mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, 

Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên 

đến 64 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 

cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức 

dahua. 

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.  

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p AC 100~240V, 50/60 Hz,  công suất không ổ 

cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu 

kim loại.

NVR5832-4KS2

• Đầu ghi hình 32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k

• Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với ph}n giải hỗ trợ lên 

đến 12Mp, băng thông đầu v{o max 320Mpbs, hỗ trợ Raid 0/1/5/10 

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA , chế độ chia hình 

1/4/8/9/16/25/36, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera

• Hỗ trợ 16 cổng b|o động đầu v{o v{ 6 cổng b|o động đầu ra, với c|c chế độ cảnh b|o theo sự 

kiện (chuyển động. x}m nhập, mất kết nối) với c|c chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video 

Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi 

ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 

cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức 

dahua.  

• Hỗ trợ công nghệ ANR để n}ng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.

• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính, thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua 

P2P, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p AC 100~240V, 50/60 Hz,  công suất không ổ 

cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu 

kim loại.

NVR5864-4KS2

27,200,000

31,200,000

Liên hệNVR608-64-4K

- 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

- 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.












