
TÌNH TRẠNG MODEL HÌNH ẢNH CHI TIẾT GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)
GIÁ LẺ 

(VNĐ)
BẢO HÀNH

Có sẵn hàng tại kho UX-2011N2

* OV chipset

1,272,000 2,544,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-2012N2

* OV chipset

1,272,000 2,544,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-2001N2

* Panasonic Chipset

1,668,000 3,336,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-2002N2

* Panasonic Chipset

1,668,000 3,336,000 24 Tháng

ĐẶT HÀNG UX-2022N

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+

● Độ phân giải: 20fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

● Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128gb

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

1,908,000 3,816,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-2003N2

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Aptina

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG

● Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265 giúp tiết kiệm băng thông và thẻ nhớ lưu trữ

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera 

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

1,908,000 3,816,000 24 Tháng

UX-Series: Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China) , giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học…..

+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/'+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / 

Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm /  Cloud.

BÁO GIÁ CỦA USVIEW CÓ 2 FILE EXCEL :

1. DÕNG UX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG)  + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH

2. DÕNG UH - SERIES ( DÕNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)

CAMERA IP 2.0MP

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+

● Độ phân giải: 20fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+

● Độ phân giải: 20fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 



Hàng có sẵn tại kho UX-2003iAN

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Sony ePoE

● Night breaker camera

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265,H264+/H.264 và MJPEG

● Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm 

biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với 

mọi môi trường ánh sáng

● Chức năng Night Breaker cho hình ảnh sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn 

và nguồn cho camera

●Hỗ trợ âm thanh 2 chiều ( mic in/mic out ) ,Báo động ( alarm in / alarm out )

● Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo....

●Nguồn 12VDC/POE/ePoE

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

2,880,000 5,760,000 24 Tháng

Hàng có sẵn tại kho UX-2004iAN

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel Sony ePoE

● Night breaker camera

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265,H264+/H.264 và MJPEG

● Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm 

biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với 

mọi môi trường ánh sáng

● Chức năng Night Breaker cho hình ảnh sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 110°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn 

và nguồn cho camera

●Hỗ trợ âm thanh 2 chiều ( mic in/mic out ) ,Báo động ( alarm in / alarm out )

● Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo....

●Nguồn 12VDC/POE/ePoE

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

2,880,000 5,760,000 24 Tháng

ĐẶT HÀNG UX-2003UL

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel ePoE

● S Night breaker camera

● Chuẩn nén hình ảnh: H265,H.264 và MJPEG

● Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm 

biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với 

mọi môi trường ánh sáng

● Chức năng S Night Breaker cho hình ảnh có màu sắc sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu 

ánh sáng.

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn 

và nguồn cho camera

●Hỗ trợ âm thanh 2 chiều ( mic in/mic out ) ,Báo động ( alarm in / alarm out )

● Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo....

●Nguồn 12VDC/POE/ePoE

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

3,588,000 7,176,000 24 Tháng

ĐẶT HÀNG UX-2004UL

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel ePoE

● S Night breaker camera

● Chuẩn nén hình ảnh: H265,H.264 và MJPEG

● Độ phân giải: 50/60fps@1080P(1920×1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng (120dB), chống nhiễu 3D- DNR, cảm 

biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với 

mọi môi trường ánh sáng

● Chức năng S Night Breaker cho hình ảnh có màu sắc sáng rõ đẹp, trong điều kiện thiếu 

ánh sáng.

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây nguồn 

và nguồn cho camera

●Hỗ trợ âm thanh 2 chiều ( mic in/mic out ) ,Báo động ( alarm in / alarm out )

● Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh : nhận diện khuôn mặt , hàng rào ảo....

●Nguồn 12VDC/POE/ePoE

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

3,588,000 7,176,000 24 Tháng

Có sẵn hàng ít UX-2001SN

● Camera IP ngụy trang thông minh cho các dự án đặc biệt, với thiết kế nhỏ gọn dễ 

lắp đặt phù hợp cho ATM, ngân hàng, nhà riêng, biệt thự

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS

●Chuẩn nén hình ảnh: H.265&H.264 triple-stream encoding

●Độ phân giải:  25/30fps@1080P(1920×1080) 

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm 

biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp 

nhất với mọi môi trường ánh sáng

●Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

●Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 103°) 

●Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb

●Nguồn 12VDC

7,080,000 14,160,000 24 Tháng

CAMERA NGỤY TRANG THÔNG MINH

CAMERA IP 2MP ULTRA LOW LIGHT (SUPER NIGHT BREAKER) CHO MÀU SẮC RÕ NÉT VÀO BAN ĐÊM

CAMERA IP 4.0 MEGAPIXEL

NEW 



Có sẵn hàng tại kho UX-4001N2 2,508,000 5,016,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4002N2 2,508,000 5,016,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4002AN

● Cảm biến hình ảnh:  1/3" 4 Megapixel Sony

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.265 /H.264

● Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db)

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Hỗ trợ 1 kênh báo động in/out, âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, IK10

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro

33,600,001 67,200,002 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4003N

● Cảm biến hình ảnh:  1/3" 4 Megapixel Sony

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.265 /H.264

● Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db)

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Hỗ trợ 1 kênh báo động in/out, âm thanh 2 chiều

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

3,540,000 7,080,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4005MN

● Cảm biến hình ảnh:  1/3" 4 Megapixel Sony

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ /H.265 /H.264

● Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ chống ngược sáng true WDR(120db)

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính:  2.7mm~12mm( góc nhìn 100°~35°) Điều khiển zoom/focus từ xa

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Hỗ trợ audio in/out, âm thanh 2 chiều

● Báo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra 

Hỗ trợ loa báo động

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro

5,760,000 11,520,000 24 Tháng

● Cảm biến hình ảnh:  1/3"  4.0 Megapixel Sony

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264+

● Độ phân giải: 1~20fps@ 4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Hỗ trợ chống ngược sáng DWDR

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Hỗ trợ  PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera

●Chuẩn chống bụi và nước IP66

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

● Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại, Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn.

NEW 

NEW 



ĐẶT HÀNG UX-4004iMN

● Camera IP 4MP ePoE

● Cảm biến hình ảnh:  1/3" 4 Megapixel CMOS

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264

● Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db)

● Hỗ trợ 10 user truy cập cùng lúc

● Ống kính:  2.7mm ~13.5mm motorized lens

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt

● Hỗ trợ audio in/out, âm thanh 2 chiều                                                                                               

● Báo động: 1 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra 

Hỗ trợ loa báo động

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây 

nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn chống va đập IK10

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

6,120,000 12,240,000 24 tháng

ĐẶT HÀNG UX-4005iMN

● Camera IP 4MP ePoE

● Cảm biến hình ảnh:  1/3" 4 Megapixel Sony

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

● Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến 

ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi 

môi trường ánh sáng

● Chuyên chống ngược sáng true WDR(120db)

● Hỗ trợ 10 user truy cập cùng lúc

● Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized lens

● Tầm xa hồng ngoại: 50m

● Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB

● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt                                                                                             

● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m)  giúp giảm chi phí dây 

nguồn và nguồn cho camera

●Nguồn 12VDC

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Chuẩn chống va đập IK10

●Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh

●  Hỗ trợ Cloud  không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện 

thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn

●Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm USView Pro

6,120,000 12,240,000 24 tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-1204FN

Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh 

viện .....

● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel

● Chuẩn nén hình ảnh H.265/MJPEG

● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)

● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình  

Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc 

nhìn như là 1 speedome

● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chứ năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng 

chống nhiểu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét

● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc

● Tầm xa hồng ngoại: 15m

● Báo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra 

Hỗ trợ loa báo động

●Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm),

●Thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình; 

●Tích hợp Micro. 1 cổng audio out cho âm thanh 2 chiều

● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực 

băng giá hay bên trong kho lạnh ....

15,360,000 30,720,000 24 Tháng

*Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hính, Khóa thông minh của USVIEW

-Tất cả sản phẩm camera và đầu ghi của USVIEW 1 đổi 1 trong vòng 1 năm ( 3 tháng đầu tiên đổi sản phẩm mới , 9 tháng còn lại đổi sản phẩm tương đương )

- 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. Sản phẩm được bảo hành trong 

thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất .

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

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    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

Chính sách bán hàng USVIEW -USA

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới 

ƯỚC MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

CAMERA IP 360 ĐỘ 


