
TÌNH TRẠNG MODEL HÌNH ẢNH CHI TIẾT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ)
GIÁ LẺ (VNĐ) BẢO HÀNH

Có sẵn hàng tại kho UX-4K8104N2 2,628,000 5,256,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4K8108N2 2,700,000 5,400,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4K8116N2 3,348,000 6,696,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho

UX-4K8216N2

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264

● Cổng ra: VGA / HDMI Max 3840×2160

● Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 2 SATA  x 6TB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0

● Hỗ trợ tên miền miễn phí USView Pro trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000Mbps

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm USView Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

4,788,000 9,576,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-4K8816N3

● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 320Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

●Đa hiển thị : Màn hình  1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16

● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ổ chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ chia hình camera fisheye ( fish eye dewarp )

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 80TB, 1 eSATA , 4 USB (2 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 ,N+M hot standby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu 

trữ

● Hỗ trợ 16 alarm in/  6 alarm out

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ kết nối USB 3G.

● Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

Sony, Videosec, Vivotek,...

15,300,000 30,600,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho   
UX-4K8432N2

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP , băng thông tối đa 200Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264

● Cổng ra: VGA / HDMI ( 4K)

● Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 4 SATA  x 6 TB , 2USB 2.0

● Hỗ trợ 16 alarm in/  4 alarm out 

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45, cổng âm thanh hai chiều

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

Sony, Videosec, Vivotek,...

9,372,000 18,744,000 24 Tháng

ĐẦU GHI IP ( HỖ TRỢ CAMERA LÊN ĐẾN 8.0MP- H265 
● Đầu ghi hình NVR 4/8/16 kênh

● Cổng vào: 4/8/16 kênh IP  với đầu ghi 4/8/16 kênh độ phân giải lên đến 8 Mp, băng 

thông tối đa 80Mbps ( Độ phân giải chuẩn 4K )

● Chuẩn nén hình ảnh:  H.265/H.264

● Cổng ra: VGA / HDMI (xuất hình chuẩn 4K)

● Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều

●Hỗ trợ tên miền miễn phí USView Pro trọn đời sản phẩm

● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code  

:dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại

●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềmUSView Pro

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

+ 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)

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…..



Đặt hàng
UX-4K8832N4

● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H265+/h.265/H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

● Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2: 1/4/8/9/16

● Xem lại:  128Mbps (ở chế độ RAID 5)/ 64Mbps ổ chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ chia hình camera fisheye ( fish eye dewarp )

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 64TB, 1 eSATA , 4USB (2 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, N+M hot standby,iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ

● Hỗ trợ 16 alarm in/  6 alarm out

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ kết nối USB 3G.

● Hỗ trợ: 2 RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

Sony, Videosec, Vivotek,...

23,880,000 47,760,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho, 

SỐ LƯỢNG ÍT     

UX-4K8864N3

● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 320Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H.264/MJPEG

● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)

●Đa hiển thị : Màn hình  1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16

● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ổ chế độ thường

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ chia hình camera fisheye ( fish eye dewarp )

● Hỗ trợ: 8 SATA  lên đến 80TB, 1 eSATA , 4USB (2 USB 3.0)

● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 ,N+M hot standby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu 

trữ

● Hỗ trợ 16 alarm in/  6 alarm out

● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại

● Hỗ trợ kết nối USB 3G.

● Hỗ trợ: 2 RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

20,280,000 40,560,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho UX-8104WN2

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

● Kết nối với camera WIFI  một cách dễ dàng

●Hỗ trợ kết nối WPS

● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

● Cổng ra: VGA / HDMI

●  Xem lại: 4 kênh đồng thời

● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4

● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome

● Hỗ trợ: 1 SATA  x 6TB, 2USB 2.0

● Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,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 video trên phần mềm USView Pro

● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường 

mầm non .....

● Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

3,624,000 7,248,000 24 Tháng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

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

ƯỚC MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

*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 .

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 

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.

ĐẦU GHI IP WIFI


