
TÌNH 

TRẠNG
MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ)
GIÁ LẺ (VNĐ) BẢO HÀNH

Có sẵn hàng tại kho KX-1004C4 290,000 690,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1003C4 325,000 770,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1002C4 370,000 820,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1001C4 370,000 820,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1001S4 380,000 850,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1002SX4 380,000 850,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1001SH4

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) 

Vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

390,000 780,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1011S4 420,000 940,000 24 Tháng

CAMERA HD CVI

CAMERA 4 IN 1 (1.0 MEGAPIXEL)
● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) *OV chipset

● Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m,  LED công nghệ mới SMD , hồng ngoại thông minh 

tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

●Chuẩn chống bụi nước IP67 (KX-1003C4)

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset

● Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Panasonic

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m,  LED công nghệ mới SMD ,hồng ngoại thông minh tự 

động điều chỉnh độ sáng chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-1001C4)

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * OV chipset

Vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel Omni Vision

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 , vỏ kim loại

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset

 Vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1.4" CMOS 1.0 Megapixel Panasonic

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 , vỏ kim loại

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

+ 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 KBVISION CÓ 2 FILE EXCEL :

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

2. DÕNG KH - SERIES + KHA -SERIES ( DÕNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)/  KR-SERIES + KRA -SEREIS ( MADE IN KOREA) + DÕNG KA-SERIES ( MADE IN USA) 

                              CAMERA THÔNG MINH THƢƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

                                                       Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lƣợng cao

KX-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…..

+ Giá cả cạnh tranh



Có sẵn hàng tại kho KX-1012S4 420,000 940,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1301C 430,000 960,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1302C 430,000 960,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1303C4

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 73°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

* Chất liệu vỏ kim loại

675,000 1,350,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-1305C4

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR , 

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

phù hợp nhất

● Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.7~13.5mm ( góc nhìn 91°~25°)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

1,290,000 2,580,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2112C4 410,000 820,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2111C4 410,000 820,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2011C4 460,000 920,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2012C4 460,000 920,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2001C4 530,000 1,060,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2002C4 530,000 1,060,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2102C4 500,000 1,000,000 24 Tháng

CAMERA 4 IN 1 (1.3 MEGAPIXEL)

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * OV chipset

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

● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2011C4)

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset

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

● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m,LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa   

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2001C4) 

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C            

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) * Panasonic Chipset

 Vỏ kim loại

● Cảm biến hình ảnh: 1.4" CMOS 1.0 Megapixel Panasonic

● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 2.8mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 , vỏ kim loại

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

CAMERA 4 IN 1 (2.0 MEGAPIXEL)

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/4" 1.3 Megapixel Aptina

● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD, hồng ngoại thông minh tự 

động điều chỉnh độ sáng chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-1301C)

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) - * OV chipset

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

● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 (KX-2011C4)



Có sẵn hàng tại kho KX-2011S4 550,000 1,100,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2012S4 550,000 1,100,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2001S4 640,000 1,280,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2002S4 640,000 1,280,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2003C4

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh 

sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại 

● Nguồn: DC 12V

850,000 1,700,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2004C4

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh 

sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Nguồn: DC 12V

720,000 1,440,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2004CA

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- DNR,  

OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Tích hợp sẵn micro

● Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 89.9°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Nguồn: DC 12V

780,000 1,560,000 24 tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2005C

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel (full HD) Aptina cho hình ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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

● Ống kính: 2.7~13.5mm ( góc nhìn 106~30°)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

1,490,000 2,980,000 24 Tháng

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)* Panasonic Chipset

*Chất liệu vỏ kim loại

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

● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67 , vỏ kim loại

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

● Nguồn: DC 12V

CAMERA HD CVI PIR tích hợp báo động cảm biến hồng ngoại 

● Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)* OV chipset

* Chất liệu vỏ kim loại

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

● Độ phân giải :25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-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 chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi 

hình

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 88°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED công nghệ mới SMD , tự điều chỉnh công suất 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

NEW 



ĐẶT HÀNG KX-2001C.PIR

● Camera HDCVI 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động 

nhận diện ngƣời tốt hơn, giảm thiểu báo động giả.

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel

● Độ phân giải :25fps@2MP

● 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

● Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V 

● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

● Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục

740,000 1,480,000 24 Tháng 

ĐẶT HÀNG KX-4001C.PIR

● Camera HDCVI 4MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động 

nhận diện ngƣời tốt hơn, giảm thiểu báo động giả.

● Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel

● Độ phân giải :15fps@4MP

● 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

● Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 107.2°) 

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V 

● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

● Hỗ trợ truyền tải nguồn, tín hiệu báo động trên cáp đồng trục

990,000 1,980,000 25 Tháng 

Có sẵn hàng tại kho KX-NB2001

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS 

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 3.6mm góc nhìn 87° (option 2.8mm, 6mm ~ 110.5°/52.9°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

1,260,000 2,520,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-NB2002

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 3.6mm(2.8, 6mm) góc nhìn 87° (110.5°/52.9°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m

● Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

1,170,000 2,340,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-NB2003

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 3.6mm( tùy chọn 6/8/12mm) góc nhìn 87°(52.9°/40.5°/26°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m

● Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

1,420,000 2,840,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-NB2004MC

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 2.7-13.5mm góc nhìn 102°~29°

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

1,890,000 3,780,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-NB2005MC

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR(true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọngnhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 2.7-13.5mm góc nhìn 102°~29°

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

2,020,000 4,040,000 24 Tháng

CAMERA NIGHT BREAKER (2.0 MEGAPIXEL)

NEW 

NE



Có sẵn hàng tại kho KX-NB2005MC22

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.1Mp CMOS

● Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P

● Chuyên chống ngược sáng WDR (true WDR) lên đến 120dB, giúp quan sát rõ 

nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng 

thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....

● Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi 

trường thiếu sáng

●  Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù 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

● Ống kính 7-22mm góc nhìn 40°~17°

● Tầm xa hồng ngoại: 60m

● Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67

● Nguồn DC12V

2,320,000 4,640,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-S2003C4

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình 

ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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  

●Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi diều 

kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh màu sắc dù quan sát 

trong môi trường thiếu sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

990,000 1,980,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-S2004CA4

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình 

ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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  

●Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi diều 

kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh màu sắc dù quan sát 

trong môi trường thiếu sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Hỗ trợ Mic in

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

920,000 1,840,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-S2005C4

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình 

ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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  

●Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.8/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi diều 

kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh màu sắc dù quan sát 

trong môi trường thiếu sáng

● Ống kính: 2.7~13.5mm ( góc nhìn 106~30°)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

1,390,000 2,780,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-S2002C4

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình ảnh 

sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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  

●Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi diều 

kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh màu sắc dù quan sát 

trong môi trường thiếu sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ kim loại

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

720,000 1,440,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-S2001CA4

● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2.0 Megapixel (full HD) SONY CMOS cho hình 

ảnh sắc nét

● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D- 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  

●Độ nhạy sáng: 0.005Lux/F1.6/ 0Lux (IR on) có thể hoạt động trong mọi diều 

kiện ánh sáng, với công nghệ Night Breaker  cho hình ảnh màu sắc dù quan sát 

trong môi trường thiếu sáng

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 87°)

● Hỗ trợ Mic in

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

●Chuẩn chống bụi và nước IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc 

nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

....

890,000 1,780,000 24 Tháng

CAMERA CHIP SONY, NIGHT BREAKER (2.0 MEGAPIXEL)

NEW 

NE

NE

NE

NEW 



Có sẵn hàng tại kho KX-2K11CP

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, 

730,000 1,460,000 24 Tháng 

Có sẵn hàng tại kho KX-2K12CP

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, 

730,000 1,460,000 24 tháng 

Có sẵn hàng tại kho KX-2K11C

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

830,000 1,660,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2K12C

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

830,000 1,660,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2K13C

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

1,040,000 2,080,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2K14C

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 84°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

1,040,000 2,080,000 24 Tháng

Có sẵn hàng tại kho KX-2K15C

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Ống kính: 2.7-13.5mm ( góc nhìn 98°-26°)

● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

1,490,000 2,980,000 24 Tháng

CAMERA FULL HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL)



Có sẵn hàng tại kho KX-2K14CA

● Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4MP CMOS

● Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 

30fps@720p(1080x720)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m

● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D-

DNR,  OSD menu điều chỉnh từ xa, 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

● Tích hợp sẵn micro

● Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục

● Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 85°)

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa.

● Chuẩn chống bụi nước: IP67

● Nguồn: DC 12V

●Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

1,170,000 2,340,000 24 tháng

BỎ MẪU KX-2K02iC4

● Camera 4 in 1 PoC

● Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel

● Độ phân giải :25fps@4MP

● Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m 

● 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

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) F1.9

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V / PoC

● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

● Hỗ trợ truyền tải nguồn, âm thanh trên cáp đồng trục

1,150,000 2,300,000 BỎ MẪU

BỎ MẪU KX-2K01iC4

● Camera 4 in 1 PoC

● Cảm biến hình ảnh: 4.0 Megapixel

● Độ phân giải :25fps@4MP

● Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m 

● 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

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) F1.9

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V / PoC

● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C, vỏ kim loại.

1,150,000 2,300,000 BỎ MẪU

ĐẶT HÀNG KX-4K04MC

● Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel

● Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m 

● 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)

● Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) motorized lens

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67, Chuẩn chống va đập IK10

● Nguồn: DC 12V / AC 24V

● Hỗ trợ nguồn ra: DC12V 4W

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C, vỏ kim loại.

5,700,000 11,400,000 24 tháng

ĐẶT HÀNG KX-4K05MC

● Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel

● Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500m 

● 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

● Thiết kế mặt kính vuông mới

● Chuyên chống ngược sáng True WDR (120dB)

● Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) motorized lens

● Tầm xa hồng ngoại: 100m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67. Chuẩn chống va đập IK10

● Nguồn: DC 12V / AC 24V

● Hỗ trợ nguồn ra: DC12V 4W

●Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C, vỏ kim loại.

5,700,000 11,400,000 24 tháng

ĐẶT HÀNG KX-4K01C4

● Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel

● Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K

● Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m 

● 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

● Thiết kế mặt kính vuông mới

● Chuyên chống ngược sáng True WDR (120dB)

● Chế độ Night Breaker cho hình ảnh sắc nét và có màu trong điều kiện thiếu sáng

● Tích hợp sẵn micro

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6

● Tầm xa hồng ngoại: 40m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V

● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C, vỏ kim loại.

● Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục

1,900,000 3,800,000 24 THÁNG

CAMERA HD CVI 4K (~ 8.0 MEGAPIXEL)

CAMERA 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL) 4 IN 1 POC



ĐẶT HÀNG KX-4K02C4

● Cảm biến hình ảnh: 8.0 Megapixel

● Độ phân giải :15fps@8.0 MP 4K

● Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog)

● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 700m 

● 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)

● Chế độ Night Breaker cho hình ảnh sắc nét và có màu trong điều kiện thiếu sáng

● Tích hợp sẵn micro

● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6

● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng 

chống lóa

● Chuẩn chống nước IP67

● Nguồn: DC 12V

● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C, vỏ kim loại.

● Hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục

1,900,000 3,800,000 24 THÁNG 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT
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web www.anninhthinhphat.com    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

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.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

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

Chính sách bán hàng KBVISION : 

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 


