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DS-2CD1201D-I3

DS-2CD1301-I Giống như DS-2CD1301D-I Thêm chức năng POE

DS-2CD1301D-I

1MP, 30m IR

                                                                        camera bán chạy nhất thế 

Mã sản phẩm Hình ảnh Phân loại Thông số kỹ thuật

       1,640,000 

1MP, 10m IR

 Giá bán lẻ  

CAMERA DÒNG 1- IPC MỚI 

NHÀ SẢN XUẤT KHUYÊN DÙNG!

Adapter 12V-1A           110,000 

www.binhduongcamera.net      -     www.congnghesovst.net

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ 
HIKvision - (Chưa có VAT)

Khuyến mại giảm 50% khi mua cùng đầu ghi 
HIKvision

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp). 
 (Chưa có VAT) 

          165,000 

Camera IP Dome hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS, Cắt lọc hồng 
ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), 
Ống kính 2,8mm/F2.0 (tùy chọn ống kính khác 
4/6/8/12mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG, Hỗ trợ 
các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, 
Chống nhiễu số 3D DNR, BLC. Tầm xa hồng ngoại lên 
tới 10m. Hỗ trợ nguồn DC 12V.(Không bao gồm nguồn 
đi theo cam)

       1,450,000 

Camera IP trụ hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS, Cắt lọc hồng 
ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), 
Ống kính 4mm/F2.0 (tùy chọn ống kính khác 6mm), Hỗ 
trợ chuẩn nén H.264&MJPEG, Chuẩn bảo vệ IP66, Hỗ 
trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, 
Chống nhiễu số 3D DNR BLC Tầm xa hồng ngoại lên

       1,450,000 

Cáp HDMI 2M

BÁO GIÁ



       1,910,000 

1MP, 30m IR

CAMERA IP CUBE - P/T (Pan/Tilt)

DS-2CD2410F-IW

DS-2CD1201-I3 Giống như DS-2CD1201D-I3 Thêm chức năng POE

DS-2CD1002-I Giống như DS-2CD1002D-I Thêm chức năng POE

1MP, 50m IR

DS-2CD1201-I5 Giống như DS-2CD1201D-I5 Thêm chức năng POE        1,780,000 

       2,340,000 

Chống nhiễu số 3D DNR, BLC. Tầm xa hồng ngoại lên 
tới 30m. Hỗ trợ nguồn DC 12V.(Có chân đế theo cam, 
Không bao gồm nguồn đi theo cam)

       1,640,000 

Camera IP Cube Wifi hồng ngoại 2 MP  (All in One), 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Ố

1.0MP,IR 
Cube,Indoor

Camera IP Cube Wifi hồng ngoại 1 MP  (All in One), 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.0 Megapixel ( 1280 x 720p ) , Cảm 
biến: 1/4" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm. Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 
 0 Lux với IR. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m, Tầm 
xa cảm biến chống trộm: 10m
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại 
ICR .  Truyền Audio 2 chiều, Tích hợp mic và loa trên 
camera.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ Chuẩn 
kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) 
. 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm Tặng Adaptor 12V

       1,580,000 

Camera IP trụ hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS, Cắt lọc hồng 
ngoại ICR, Độ nhạy sáng: 0,028Lux@ F 2.0 ;Độ phân 
giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính 4mm/F2.0 
(tùy chọn ống kính khác 6/8/12mm), Hỗ trợ chuẩn nén 
H.264&MJPEG, Chuẩn bảo vệ IP66, Hỗ trợ các tính 
năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống 
nhiễu số 3D DNR, BLC. Tầm xa hồng ngoại lên tới 
30m. Hỗ trợ nguồn DC 12V (Không bao gồm nguồn đi 
theo cam)

       1,710,000 

Camera IP trụ hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS, Cắt lọc hồng 
ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), 
Ống kính 4mm/F2.0 (tùy chọn ống kính khác 6mm), Hỗ 
trợ chuẩn nén H.264&MJPEG, Chuẩn bảo vệ IP66, Hỗ 
trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, 
Chống nhiễu số 3D DNR, BLC. Tầm xa hồng ngoại lên 
tới 50m. Hỗ trợ nguồn DC 12V .(Có chân đế theo cam, 
Không bao gồm nguồn đi theo cam)

DS-2CD1002D-I

DS-2CD1201D-I5



DS-2CD2432F-IW

Camera IP Cube Wifi hồng ngoại 3 MP  (All in One), 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  3.0 Megapixel ( 2048 x 1536p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.07 Lux@F2.0 ;  0 Lux với IR. Tầm xa hồng 
ngoại nhìn đêm: 10m, Tầm xa cảm biến chống trộm: 10m
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại 
ICR .  Truyền Audio 2 chiều, Tích hợp mic và loa trên 
camera.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE 
(802.3af) . 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo Miễn phí 1

       3,990,000 

DS-2CD2420F-IW
2.0MP,IR 

Cube,Indoor

■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 4mm hoặc  6mm). 
Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tầm 
xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m, Tầm xa cảm biến chống 
trộm: 10m
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại 
ICR .  Truyền Audio 2 chiều, Tích hợp mic và loa trên 
camera.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ Chuẩn 
kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) 
. 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm

DS-
2CD2F22FWD-

IWS

2MP,IR Mini 
PT,Indoor,
True WDR 
120 dB, wifi

Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 2 MP  (
quay quét ), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 2,8 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tầm xa hồng 
ngoại nhìn đêm: 10m, Góc quay Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° 
~ 75°
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc hồng ngoại ICR 
.  Truyền Audio , Tích hợp cổng cắm Audio in/out.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE 
(802.3af) . 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm Tặng Adaptor 12V

       4,980,000 

3.0MP,IR 
Cube,Indoor

Giống như DS-2CD2420F-IW Không có chức năng 
Wifi

DS-2CD2420F-I        2,260,000 

       2,520,000 



       4,980,000 

Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 4 MP  (
quay quét ), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  4.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 2,8 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tầm xa hồng 
ngoại nhìn đêm: 10m, Góc quay Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° 
~ 75°
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc hồng ngoại ICR 
.  Truyền Audio , Tích hợp cổng cắm Audio in/out.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE 
(802.3af) . 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 

DS-
2CD2F42FWD-

IWS
Giống như DS-2CD2F42FWD-IW Thêm kết nối audio và báo động        5,220,000 

DS-
2CD2F42FWD-IW

4MP,IR Mini 
PT,Indoor,
True WDR 
120 dB, wifi

1.0MP,PT,Ind
oor

Wifi

Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 1 MP  (
quay quét ), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.0 Megapixel ( 1280 x 720p ) , Cảm 
biến: 1/4" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 2.8 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tầm xa hồng 
ngoại nhìn đêm: 10m, Tầm xa cảm biến chống trộm: 
10m. Góc quay Pan: 0° - 355°, Tilt: -20° - 90°
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. 3D WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR .  Truyền 
Audio 2 chiều, Tích hợp mic và loa trên camera.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out.  Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 5V DC±10%. Dải 
nhiệt hoạt động:( -30°~60°). 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor chính 
hãng.

       3,690,000 
DS-2CD2Q10FD-

IW

DÒNG IP CAMERA DOME ngoài trời có hồng ngoại, thẻ nhớ (tặng adaptor 12V khi mua 
camera IP)

DS 2CD2110F I
1.3MP, 30m 

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 1.3 MP 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 960p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm  (Đặt hàng: chọn 4mm, 6mm). Độ 
nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính 
năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn 
đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR Chức năng bù ngược sáng BLC 2 270 000



DS-2CD2110F-I
IR

lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm Tặng Adaptor 12V

      2,270,000 

DS-2CD2120F-I
2MP,IR 

Dome,IP66

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn 
nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm  (Đặt hàng: chọn4mm hoăc 6mm). 
Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính 
năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn 
đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. .  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 
12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động 
rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 

       2,520,000 

DS-2CD2120F-
IWS

2MP,IR 
Dome,IP66

Wifi

Camera IP Dome Wifi ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 4 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■  Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại 
ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế 
độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Tích hợp 
cổng cắm Audio in/out. Tích hợp 1 cổng báo động 
Alarm in/out. .
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. .  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 
12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động 
rộng :( -30°~60°)

       3,070,000 

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 4 MP, chống 
ngược sáng thực ( True WDR) chuẩn nén H.264+
■ Độ phân giải:  4 Megapixel ( 2688 x 1520 p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 4 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m



       4,850,000 

DS-2CD2142FWD-
I

4MP,IR 
Dome,IP66
True WDR

30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 .
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. .  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 
12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động 
rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 

       3,870,000 

DS-2CD2142FWD-
IWS

4MP,IR 
Dome,IP66
True WDR, 

wifi 

Camera IP Dome Wifi ( bán cầu) hồng ngoại 4 MP, 
chống ngược sáng thực ( True WDR) chuẩn nén 
H.264+
■ Độ phân giải:  4 Megapixel ( 2688 x 1520 p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 4 ; 6mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■  Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ) hoặc có 
dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại 
ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế 
độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Tích hợp 
cổng cắm Audio in/out. Tích hợp 1 cổng báo động 
Alarm in/out. 
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. .  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 
12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động 
rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 

DS-2CD2322WD-I
2MP,EXIR 
Turret,IP66
True WDR 

Camera IP Dome ( bán cầu ) hồng ngoại 2 MP, 
chống ngược sáng thực ( True WDR) chuẩn nén 
H.264+
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920x1080 p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đặt hàng: chọn 4 ; 6mm), Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 0 Lux với IR. Tính năng hồng 
ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66.
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 

       4,000,000 

DÒNG IP CAMERA DOME ngoài trời có hồng ngoại, thẻ nhớ, ống kính thay đổi tiêu cự (tặng 
adaptor 12V )



       5,740,000 

 
Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 4 MP chuẩn 
nén H.264/MJPEG
■ Độ phân giải:  4 Megapixel ( 2688x1520 ) , Cảm biến: 
1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển tiêu cự Ống kính tự 
động qua phần mềm hoặc điện thoại. Độ nhạy sáng cao: 
0.01 Lux@F1.2;  0 Lux với IR. Tính năng hồng ngoại 
thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m

 Thêm kết nối audio và báo động ( F-IS)  cộng thêm 330.000đồng .Tặng Adaptor 12V 
chính hãng. 

DS-2CD2710F-IS

DS-2CD2720F-I
2MP,VF IR 
Dome,IP66

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn 
nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris.  Độ nhạy 
sáng cao: 0.07 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. Chống va đập.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 

DS-2CD2720F-IS
Thêm kết nối audio và báo động ( F-IS)  cộng thêm 330.000đồng 

.Tặng Adaptor 12V chính hãng. 

       5,410,000 

       5,310,000 

DS-2CD2710F-I
1.3MP,VF IR 

Dome,IP66

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 1.3 MP 
chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 960p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris.  Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. Chống va đập.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm.  Thêm kết nối audio 
và báo động ( F-IS)  cộng thêm 330.000đồng .Tặng 

       4,980,000 



DÒNG IP CAMERA ( Bullet) trụ ngoài trời có hồng ngoại xa 20m (tặng adaptor 12V )

DS-2CD2010F-I

DS-2CD2742FWD-
IZS

Các tính năng và hình dáng giống DS-2CD2742FWD-IS, thêm tính 
năng Điều khiển tiêu cự  Ống kính tự động qua phần mềm hoặc 
điện thoại ( Motorized lens ), Thêm kết nối audio và báo động

1.3MP, IR 
Mini 

Bullet,IP66

DS-2CD2742FWD-
IS

       2,520,000 

       2,270,000 

Camera IP trụ hồng ngoại 1.3 MP chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 960p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 6mm). Độ nhạy sáng 
cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng hồng 
ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kèm chân đế. Nguồn 
cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt 
động rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm Thêm tính năng Wifi

4MP,VF IR 
Dome,IP66
True WDR 

g , g g ạ
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thuật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. Chống va đập.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB   Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V 
DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 

       7,990,000 

       9,030,000 

DS-2CD2020F-I
2MP,IR Mini 

Bullet,IP66

Camera IP trụ hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 6mm). Độ nhạy sáng 
cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng hồng 
ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kèm chân đế. Nguồn 
cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt 
động rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm.

ố



       4,390,000 

       4,520,000 

Camera IP trụ hồng ngoại 4 MP chuẩn nén H.264+ ; 
chống ngược sáng thực ( True WDR)
■ Độ phân giải:  4 Megapixel ( 2688 x 1520p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4.0mm ( Đặt hàng: 6 ,8  mm). Độ nhạy sáng 
cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Công nghệ đèn 
hồng ngoại EXIR , tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 80m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc DS-2CD2T42WD-

DS-2CD2T22WD-
I5

Các tính năng và hình dáng giống DS-2CD2T22WD-I8 , riêng hồng 
ngoại xa 50m

DS-2CD2T22WD-
I8

2MP,EXIR 
Bullet,IP66
True WDR 

4MP,EXIR 
Bullet IP66 5 290 000

DS-2CD2042WD-I
4MP,IR Mini 

Bullet,IP66
True WDR 

Camera IP trụ hồng ngoại 4 MP chuẩn nén H.264+ ; 
chống ngược sáng thực ( True WDR)
■ Độ phân giải:  4 Megapixel ( 2688 x 1520p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 6, 12 mm). Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. 
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kèm chân đế. Nguồn 
cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt 
động rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V 
chính hãng. Thay đổi cỡ ống kính thêm 100.000đồng/c

       4,070,000 

DÒNG IP CAMERA Bullet ngoài trời hồng ngoại xa 80m (tặng adaptor 12V khi mua camera 
IP)

Camera IP trụ hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264+ ; 
chống ngược sáng thực ( True WDR)
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 4.0mm ( Đặt hàng: 6 ,8 mm). Độ nhạy sáng 
cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Công nghệ đèn 
hồng ngoại EXIR , tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 80m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tăng độ phân giải khu vực 
quan trọng (ROI encoding).  Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kèm chân đế. Nguồn 
cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt 
động rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V 

DS-2CD2020F-IW
2MP,IR Mini 

Bullet,IP66
Các tính năng và hình dáng giống DS-2CD2020F-I, 
Thêm tính năng Wifi ( F- IW)

       2,830,000 



2MP,VF IR 
Bullet,IP66

DÒNG IP CAMERA Bullet ngoài trời ống kính thay đổi tiêu cự (tặng adaptor 12V khi mua 
camera IP)

DS-2CD2620F-IS Giống như DS-2CD2620F I Thêm kết nối audio và báo động        5,530,000 

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 1.3 MP chuẩn nén 
H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 960p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris.  Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Thêm hỗ trợ cổng kết nối audio và báo động 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 

       5,100,000 

       5,160,000 

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén 
H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris.  Độ nhạy 
sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng 
hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 
30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. 
Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB. 
.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC 
hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -
30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm

DS-2CD2620F-I

hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tăng độ phân giải khu vực 
quan trọng (ROI encoding).  Tiêu chuẩn ngoài trời: 
IP66. 
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kèm chân đế. Nguồn 
cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt 
động rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm

DS-2CD2610F-IS
1.3MP,VF IR 

Bullet,IP66

DS-2CD2T42WD-
I5

Các tính năng và hình dáng giống DS-2CD2T42WD-I8 , riêng hồng 
ngoại xa 50m

       5,030,000 

I8
Bullet,IP66
True WDR 

      5,290,000 



CAMERA ĐẶC BIỆT: camera BÍ MẬT, camera FISH EYE ( 360 ĐỘ), camera ĐẾM NGƯỜI

DS-2CD2D14WD
1.0MP, 
indoor

Camera IP bí mật 1MP.   
Ống kính Pinhole   Độ phân giải:  1 Megapixel ( 1280 x 
720p ) , 1/4" Progressive Scan CMOS, ống kính điểm 
3.2mm (Pinhole len), góc nhìn ngang 65 độ. Độ nhạy 
sáng  0.01Lux. chống ngược sáng thực  ( WDR-100 dB), 
chống nhiễu 3D-DNR. Kích thước nhỏ gọn Cao X Rộng 
X Dày: 37.33 × 41.43 × 24.3 (mm).   Hỗ trợ Chuẩn kết 
ố ồ ấ

       3,610,000 

DS-2CD2642FWD-
IZ

Các tính năng và hình dáng giống DS-2CD2642FWD-I, thêm tính 
năng Điều khiển tiêu cự  Ống kính tự động qua phần mềm hoặc 

điện thoại ( Motorized lens )

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 4 MP chuẩn nén 
H.264+ ; chống ngược sáng thực ( True WDR)
■ Độ phân giải:  2 Megapixel (2688x1520), Cảm biến 
1/3" Progressive CMOS
■ Ống kính  2.8 - 12mm.  Điều khiển tiêu cự  Ống kính 
tự động qua phần mềm hoặc điện thoại . Độ nhạy sáng 
cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với IR. Tính năng hồng 
ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB , Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 64GB  
Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC hoặc 
PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động rộng :( -30°~60°) 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm. .Tặng Adaptor 12V 
chính hãng.

       7,560,000 
DS-2CD2642FWD-

I
True WDR

       8,600,000 

DS-2CD2622FWD-
IZ

2MP,VF IR 
Bullet,IP66
True WDR 

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén 
H.264+ ; chống ngược sáng thực ( True WDR)
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính (Motorized lens)  2.8 - 12mm. Điều khiển 
tiêu cự Ống kính tự động qua phần mềm hoặc điện 
thoại.  Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ;  0 Lux với 
IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng 
ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB , Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. .  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 
12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■  Dải nhiệt hoạt động 
rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  Miễn phí 1 
host chính hãng trọn đời sản phẩm.  Thêm kết nối audio 
và báo động ( F-IS) cộng thêm 330 000đồng Tặng

       7,560,000 



nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V DC ■ Hỗ trợ Online 6 user 
max , IVMS-4500 mobile software.  Miễn phí 1 host 
chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V chính 

DS-2CD2942F-I

4MP,1.6mm 
Fisheye Lens, 

180° 
Panoramic

Camera IP Fisheye 4MP hồng ngoại ( camera góc 
nhìn 360 độ)
■ Độ phân giải: 4 Megapixel (2560x1440) . Cảm biến: 
1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao:Color: 0.01lux, B/W: 0.001lux, 0 
lux with IR. Ống kính 1.6 mm@F1.6, góc đứng 
180°(horizontal), góc ngang 106°(vertical).  Tầm xa 
hồng ngoại nhìn đêm: 8m. 
■ Kết nối có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt 
lọc hồng ngoại ICR . Chức năng PTZ view
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB.  Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kích thước nhỏ 
gọn : Φ119.9 x 41.2 (mm). Nguồn cấp 12V DC hoặc 
PoE (802.3af) . 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản

       9,590,000 

DS-
2CD6026FHWD-A

2MP,Indoor

Camera IP  thân (Ultra Low-light) , độ nhạy sáng 
cực kỳ cao, nhìn  đêm rất tốt
■ Độ phân giải:  2 Megapixel (1920 x 1080p )  up to 
60fps, Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 3.8 - 16mm Auto iris. Độ nhạy 
sáng cao: Color: 0.001Lux@F1.2, B/W: 
0.00011Lux@F1.2;  
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D 
DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc 
hồng ngoại ICR .  Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự 
chuyển chế độ ngày/đêm. Tăng độ phân giải khu vực 
quan trọng (ROI encoding).  
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Có khe cắm thẻ nhớ 
MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Truyền Audio 2 
chiều, Có cổng Audio IN/OUT, Cổng Báo động 
IN/OUTNguồn cấp 24VAC & 12V DC hoặc PoE 
( f)

     29,440,000 

DS-2CD2942F-
IWS

Camera IP Fisheye 4MP hồng ngoại ( camera góc 
nhìn 360 độ)
■ Độ phân giải: 4 Megapixel (2560x1440) . Cảm biến: 
1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao:Color: 0.01lux, B/W: 0.001lux, 0 
lux with IR. Ống kính 1.6 mm@F1.6, góc đứng 
180°(horizontal), góc ngang 106°(vertical).  Tầm xa 
hồng ngoại nhìn đêm: 8m. 
■ Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ), có dây 
RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược 
sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . 
Chức năng PTZ view
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB.  Có cổng Audio IN/OUT, Cổng Báo động 
IN/OUT. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Kích thước nhỏ 
gọn : Φ119.9 x 41.2 (mm). Nguồn cấp 12V DC hoặc 
PoE (802.3af) . 
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile 
software.  Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản 

     11,310,000 

4MP,1.6mm 
Fisheye Lens, 

180° 
Panoramic



(802.3af) .                                                             
■ Hỗ trợ Online 10 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm 
nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Nhận diện 
khuân mặt Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản

iDS-
2CD6412FWD-

30/C

1.3MP,Indoor
,2.1/2.8mm 
Fixed lens

Camera IP thông minh, đếm người vào ra chuyên 
dụng
■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel . Cảm biến: 1/3" 
Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao:Color: 0.01lux, B/W: 0.001lux, 0 
lux with IR. Ống kính 2.1mm@F2.2 góc đứng 115°( 
horizontal). Chống ngược sáng thực 120dB( WDR), 
chống sương mù, BLC                      ■ Hỗ trợ Chuẩn kết 
nối ONVIF.  Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ 
tối đa 128GB. Có cổng Audio IN/OUT, Cổng Báo động 
IN/OUTNguồn cấp 12V DC 
■ Hỗ trợ Online 10 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Hiển thị thông tin số lượng người vào ra trực 
tiếp trên video. Xuất báo cáo theo thời gian. Chế độ mã 
hóa thông minh. Tính năng thông minh phát hiện xâm 
nhập, ổn định hình ảnh EIS. Nguồn 12VDC hoặc PoE.  
Tặng Adaptor 12V chính hãng

     17,760,000 

     11,000,000 

CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

DS-2DE4220-AE3 2MP, 20X

Camera IP Speed Dome 2MP ( quay quét, trong nhà 
), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: 0.05 Lux@F1.6 ; Ống kính Zoom 
quang 20X  (4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay Pan: 
360°, Tilt: 0° ~ 90°
■ Kết nối có dây RJ45.  Truyền Audio , Tích hợp cổng 
cắm Audio in/out.  Tích hợp 1 cổng báo động Alarm 
in/out.  Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 24V 
AC đi kèm  hoặc PoE (802.3af) .
■ Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng 
Digital WDR. chức năng bù ngược sáng (BLC). Chống 
sương mù (Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy 
Masking), Tăng độ phân giải khu vực quan trọng (ROI 
encoding).. Tích hợp tính năng chống sét TVS 3000V
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 

     15,360,000 

DS-2DE4120I-D
 

1.3MP,20X,1
00 IR

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 1.3MP ( quay 
quét) 4 inch , chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 960 ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, 
B/W : 0.01 lux, 0 lux with IR ; Tầm xa hồng ngoại 
100m. Ống kính Zoom quang 20X  (4.7-94mm), Zoom 
số 16X.  Góc quay Pan: 360°, Tilt: -15° ~ 90°
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V 
DC max 20W.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP6, Chống ngược sáng Digital 
WDR chức năng bù ngược sáng (BLC) Cắt lọc hồng



DS-2DE4220IW-D
2MP,20X , 

100 IR

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2MP ( quay 
quét) 4 inch , chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao:   F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, 
B/W : 0.01 lux, 0 lux with IR; Tầm xa hồng ngoại 100m. 
Ống kính Zoom quang 20X  (4.7-94mm), Zoom số 16X.  
Góc quay Pan: 360°, Tilt: -15° ~ 90°
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 12V 
DC max 20W.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66, Chống ngược sáng Digital 
WDR. chức năng bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng 
ngoại ICR, tính năng định vị thông minh 3D, che vùng 
riêng tư (Privacy Masking), Tăng chất lượng hình ảnh 
khu vực quan trọng (ROI encoding).. Tích hợp tính năng 
chống sét TVS 4000V. Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng  bàn điều khiển network ( DS-1100 KI). Qua đầu 
ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI Lưu ý : không hỗ

     13,830,000 

WDR. chức năng bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng 
ngoại ICR, tính năng định vị thông minh 3D, che vùng 
riêng tư (Privacy Masking), Tăng chất lượng hình ảnh 
khu vực quan trọng (ROI encoding).. Tích hợp tính năng 
chống sét TVS 4000V. Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ tối đa 20 người truy cập  , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng bàn điều khiển network ( DS-1100 KI) Qua đầu

DS-2DE5220I-AE
2MP,20X , 

200 IR

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2MP ( quay 
quét), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2.0 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: 0.02 Lux@F1.5, 0 Lux IR ON ; 
Tầm xa hồng ngoại 150m. Ống kính Zoom quang 20X  
(4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay Pan: 360°, Tilt: -
15° ~ 90°
■ Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1;  Truyền 
Audio , Tích hợp cổng cắm Audio in/out.  Tích hợp  
cổng báo động Alarm in 2/out 1.  Có khe cắm thẻ nhớ 
MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối 
ONVIF.  Nguồn cấp 24V AC đi kèm  hoặc Hi-PoE.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Chống nhiễu kỹ thật số 
3D DNR, Chống ngược sáng Digital WDR. chức năng 
bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống 
sương mù (Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy 
Masking), Tăng độ phân giải khu vực quan trọng (ROI 
encoding).. Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V. 
Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng  bàn điều khiển network ( DS-1100 KI). Qua đầu 
ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI.  Lưu ý : không hỗ 
trợ cổng RS485 ■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế

     22,120,000 



     17,210,000 

1.3MP, 20X, 
100m IR

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 1.3 MP ( quay 
quét), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel ( 1280 x 720p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: 0.05 Lux@F1.4, 0 Lux IR ON ; 
Tầm xa hồng ngoại 100m. Ống kính Zoom quang 20X  
(4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay Pan: 360°, Tilt: -
15° ~ 90°
■ Kết nối có dây RJ45.;  Truyền Audio , Tích hợp cổng 
cắm Audio in/out.  Tích hợp  cổng báo động Alarm in 
2/out 1.  Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 24V 
AC đi kèm  hoặc Hi-PoE(với - model DS-2DE7174-AE)
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Chống nhiễu kỹ thật số 
3D DNR, Chống ngược sáng Digital WDR. chức năng 
bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống 
sương mù (Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy 
Masking), . Tích hợp tính năng chống sét TVS 3000V. 
Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng  bàn điều khiển network ( DS-1100 KI). Qua đầu 
ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI.  Lưu ý : không hỗ 
trợ cổng RS485       ■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế 

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 MP ( quay 
quét) 7inch, chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  1.3 Megapixel (1080x960)  , Cảm biến: 
1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng: Color 0.05lux/F1.6, B/W:0.01lux/F1.6 
; Tầm xa hồng ngoại 150m. Ống kính Zoom quang 20X  
(4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay: Pan Speed: 0.1° -
160°/s; Pan Range: 360°, Tilt Speed: 0.1° -120°/s; Tilt 
Range: -15°-90° (Auto Flip )
■ Kết nối có dây RJ45, Tích hợp cổng cắm Audio 1 in/1 
out.  Tích hợp  cổng báo động Alarm in 2/out 1.  Có khe 
cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 24V AC đi kèm  
hoặc Hi-PoE.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Tích hợp tính năng chống 
sét TVS 4000V Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng Digital WDR. chức năng bù ngược sáng 
(BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống sương mù 
(Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy Masking).
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Hỗ trợ Cloud P2P. Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua 
chuột, phần mềm hoặc bằng  bàn điều khiển network ( 
DS-1100 KI). Qua đầu ghi dùng bàn điều khiển DS-
1005KI.  Lưu ý : không hỗ trợ cổng RS485   Chân đế 
DS-1602ZJ.

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2 MP ( quay 
quét) 7 icnh , chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 

DS-2DE7120IW-
AE

DS-2DE7174-A      17,210,000 

1.3 
MP,20X,150

m IR



     41,790,000 

     20,280,000 
2 MP,20X, 

150m IR

biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng: Color 0.05lux/F1.6, B/W:0.01lux/F1.6 
; Tầm xa hồng ngoại 150m. Ống kính Zoom quang 20X  
(5.2-104.0mm), Zoom số 16X.  Góc quay: Pan Speed: 
0.1° -160°/s; Pan Range: 360°, Tilt Speed: 0.1° -120°/s; 
Tilt Range: -15°-90° (Auto Flip )
■ Kết nối có dây RJ45, Tích hợp cổng cắm Audio 1 in/1 
out.  Tích hợp  cổng báo động Alarm in 2/out 1.  Có khe 
cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ 
Chuẩn kết nối ONVIF.  Nguồn cấp 24V AC đi kèm  
hoặc Hi-PoE.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Tích hợp tính năng chống 
sét TVS 4000V Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống 
ngược sáng Digital WDR. chức năng bù ngược sáng 
(BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống sương mù 
(Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy Masking).
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Hỗ trợ Cloud P2P. Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua 
chuột, phần mềm hoặc bằng  bàn điều khiển network ( 
DS-1100 KI). Qua đầu ghi dùng bàn điều khiển DS-
1005KI.  Lưu ý : không hỗ trợ cổng RS485   Chân đế 
DS-1602ZJ

DS-2DE7220IW-
AE

DS-2DF7284-AEL
 2 MP, 20X, 

100m IR

Camera 2MP IR Speed Dome Hồng ngoại 200m( 
Tích hợp tính năng thông minh)
■ Độ phân giải: 2 Megapixel. Cảm biến: 1/1.9’’ 
Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: Color : 0.0002 lux F1.5, B/W : 
0.0002 lux F1.5,0 lux with IR. Ống kính Zoom quang 
23X  (5.9-135.7mm). Zoom số 16X. 1 ngõ vào và 1 ngõ 
ra audio 1 ngõ ra BNC 7 cổng vào và 2 cổng ra báo

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2 MP ( quay 
quét), ( Tích hợp tính năng thông minh)
■ Độ phân giải:  2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: 0.05 Lux@F1.4, 0 Lux IR ON ; 
Tầm xa hồng ngoại 100m. Ống kính Zoom quang 20X  
(4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay Pan: 360°, Tilt: -
15° ~ 90°
■ Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1;  Truyền 
Audio , Tích hợp cổng cắm Audio in/out.  Tích hợp  
cổng báo động Alarm in 2/out 1.  Có khe cắm thẻ nhớ 
MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối 
ONVIF.  Nguồn cấp 24V AC đi kèm  hoặc Hi-PoE(với - 
model DS-2DE7184-AE)
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Chống nhiễu kỹ thật số 
3D DNR, Chống ngược sáng Digital WDR. chức năng 
bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống 
sương mù (Smart defog), che vùng riêng tư (Privacy 
Masking), . Tích hợp tính năng chống sét TVS 3000V. 
Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng  bàn điều khiển network ( DS-1100 KI). Qua đầu 
ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI Lưu ý : không hỗ



DS-2DF8223I-AEL
2MP, 23X, 

200m IR

ra audio,1 ngõ ra BNC. 7 cổng vào và 2 cổng ra báo 
động.Tự chuyển chế độ ngày/đêm. 
■ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 200m. Có khe cắm thẻ 
nhớ. hỗ trợ dung lượng tối đa 64GB. Tiêu chuẩn ngoài 
trời IP66. Tính năng thông minh : Tự động bắt theo 
chuyển động của đối tượng quan sát ( Smart Tracking). 
■ Chụp ảnh độ phân giải cao thông tin quan trọng như 
biển số xe, khuôn mặt người (Smart Detection). Chống 
ngược sáng kỹ thuật số DWDR. Chống nhiễu kỹ thuật 
số DNR. Hồng ngoại thông minh, tự động lấy nét. Cắt 
lọc hồng ngoại ICR, Chống sương mù Smart defog, Ổn 
định hình ảnh EIS, ROI.
■ Hỗ trợ chức năng: Power Loss Recovery. Chức năng 
bù ngược sáng BLC , HLC.  Kết nối RS485: 
HIKVISION,Pelco-P,Pelco-D,self-adaptive. Tích hợp 
tính năng chống sét. Nguồn cấp 24V DC. Lắp đặt trong 
nhà hoặc ngoài trời. Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua 
chuột, phần mềm hoặc bằng  bàn điều khiển network 
(DS-1005KI, DS-1100 KI). Có hỗ trợ cổng RS485 nên 

DS-7604NI-E1

     45,420,000 

 1SATA, 1 
RJ 45

Đầu ghi hình camera IP  4 /8/16 kênh
■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. 
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 
1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream 
cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng 
thông số tối ưu nhất              
■ Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh. 4 kênh video/1 kênh 
audio .1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 đầu ra audio .     
   

3MP, 36X, 
200m IR

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 3 MP ( quay 
quét), ( Tích hợp tính năng thông minh)
■ Độ phân giải:  3 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm 
biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng cao: 0.05 Lux@F1.4, 0 Lux IR ON ; 
Tầm xa hồng ngoại 200m. Ống kính Zoom quang 36X  
(4.7-94mm), Zoom số 16X.  Góc quay Pan: 360°, Tilt: -
15° ~ 90°
■ Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1;  Truyền 
Audio , Tích hợp cổng cắm Audio in/out.  Tích hợp  
cổng báo động Alarm in 2/out 1.  Có khe cắm thẻ nhớ 
MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối 
ONVIF.  Nguồn cấp 24V AC đi kèm  hoặc Hi-PoE(với - 
model DS-2DE7184-AE)
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Chống nhiễu kỹ thật số 
3D DNR, Chống ngược sáng Digital WDR. chức năng 
bù ngược sáng (BLC).  Cắt lọc hồng ngoại ICR. Chống 
ngược sáng cực mạnh 120dB. Chống sương mù (Smart 
defog), che vùng riêng tư (Privacy Masking), theo dõi 
thông minh, phát hiện thông minh. Tích hợp tính năng 
chống sét TVS 3000V. Chưa kèm chân đế.
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile 
software. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. 
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc 
bằng  bàn điều khiển network ( DS-1100 KI). Qua đầu 
ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI.  Lưu ý : không hỗ 

DS-2DF8336IV-
AEL

1 SATA, 1

DS-7608NI-E1
 1 SATA, 1 

RJ 45

3,320,000      

     59,920,000 

ĐẦU GHI NVR 

3,610,000      



       6,270,000 

9,540,000      

DS-7608NI-K2 2K

Đầu ghi hình camera IP  8/16/32 kênh
■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 
10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-
K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn 
IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-7632NI-K2/32P hỗ trợ 16 
cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 
2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ 
phân giải 1920 × 1080/60Hz. Hai luồng dữ liệu độc lập 
Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem 

ố ố ấ

■ Khả năng gán được số lượng camera IP: DS-7604NI-
E1/7608NI E1 là 4/8 CH 2MP hoặc 4 CH 3MP ( Bitrate 
3074K) . DS-7608NI-E2 là 8CH 3MP hoặc 8 CH 1080P  
( Bitrate 3074K). DS-7616NI-E2 là 16CH 1080P hoặc 
16CH 3MP  ( Bitrate 3074K).
■ Hai cổng USB2.0. Độ phân giải xem lại : 
5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF
   /DCIF /2CIF /CIF /QCIF . Hỗ trợ 1 ổ HDD  với đầu 
ghi E1, dung lượng tối đa 6TB.   Hỗ trợ 2 ổ HDD dung 
lượng tối đa mỗi ổ 6TB với đầu ghi E2
■ Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản 
phẩm.    * Hot Hot : Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 
kênh ( Rất lớn - Đáp ứng tốt cho Trường mầm non).

DS-7616NI-E1
 1 SATA, 1 

RJ 45
4,240,000    

DS-7608NI-E2
2 SATA, 1 

RJ 45
4,520,000      

DS-7616NI-E2
 2 SATA,1 

RJ 45
5,090,000      

14,770,000    

DS-7716NI-E4
4SATA, 2 RJ 

45

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất 
cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920)
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 
1920X1080P. 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động . Xem 
lại đồng thời 16 kênh. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual 
Stream(Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua 
mạng thông số tối ưu nhất ). 16 kênh video/1 kênh audio 
. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI.
■ 3 cổng USB2.0. Độ phân giải ghi/ xem lại: 
6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF . Hỗ 
trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB . Kèm chuột 
và điều khiển từ xa.  Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 
kênh

DS-7716NI-E4/16P Giống các tính năng của DS-7716 NI- E4 nhưng có thêm 16 cổng cấp nguồn POE

DS-7732NI-E4
4SATA, 2 RJ 

45

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất 
cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920)
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 
1920X1080P. 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động . Xem 
lại đồng thời 16 kênh. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual 
Stream(Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua 
mạng thông số tối ưu nhất ). 32 kênh video/1 kênh audio 
. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI.
■ 3 cổng USB2.0. Độ phân giải ghi / xem lại: 
6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF . Hỗ 
trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Kèm chuột 
và điều khiển từ xa. Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 
kênh
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

ĐẦU GHI NVR 2K

     12,370,000 



DS-7732NI-K4

 4K,4SATA, 
2 RJ-45 

10/100/1000 
Mbps

Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh
■ Chuẩn nén video 
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 
2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ 
phân giải 1920 × 1080/60Hz. Hai luồng dữ liệu độc lập 
Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem 
qua mạng thông số tối ưu nhất              
■ Xem lại đồng thời 8/16/16 kênh..1 đầu ra VGA, 1 đầu 
ra HDMI, 1 cổng input/output audio,  Alarm in/out 16/4 
.  
■ Khả năng gán được số lượng camera IP: DS-7708NI-
K4/DS-7716NI-K4/DS-7732NI-K4 lần lượt là 8/16/32 
camera IP. Hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại, lưu trữ với 
camera độ phân giải lên đến 8MP, Khả năng hiển thị 2 
kênh 4K/ hoặc 8 kênh 1080P trên màn hình trực tiếp.
■ Hai cổng USB2.0; Một cổng USB 3.0; 1 RS-485, 1 
RS-232, 1 cổng keyboard. Độ phân giải xem lại: 
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4C
IF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
 Hỗ trợ 4 ổ HDD với đầu ghi K4, dung lượng tối đa mỗi 
ổ 6TB.
■ Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản 
phẩm. HIK Cloud P2P.   * Hot Hot : Hỗ trợ xem đồng 

DS-7716NI-K4

     15,780,000 

       8,650,000 

DS-7616NI-K2        7,060,000 

qua mạng thông số tối ưu nhất              
■ Xem lại đồng thời 8/16/16 kênh..1 đầu ra VGA, 1 đầu 
ra HDMI, 1 cổng input/output audio, Alarm in/out 4/1  
■ Khả năng gán được số lượng camera IP: DS-7608NI-
K2/P;7616NI-K2/P;7632NI-K2/P lần lượt là 8/16/32 
camera IP. Hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại, lưu trữ với 
camera độ phân giải lên đến 8MP, Khả năng hiển thị 2 
kênh 4K/ hoặc 8 kênh 1080P trên màn hình trực tiếp.
■ Hai cổng USB2.0. Độ phân giải xem lại: 
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4C
IF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
 Hỗ trợ 2 ổ HDD với đầu ghi K2, dung lượng tối đa mỗi 
ổ 6TB.
■ Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản 
phẩm. HIK Cloud P2P.   * Hot Hot : Hỗ trợ xem đồng 
thời tối đa 128 kênh ( Rất lớn - Đáp ứng tốt cho Trường 
mầm non).                                                              ■ 
Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

2K

2KDS-7632NI-K2

ĐẦU GHI NVR 4K

g
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264+/MPEG4. Độ phân 
giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels  Cổng ra HDMI 
4K và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P. Dễ dàng 
thay đổi ở cứng. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream 
cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng 
thông số tối ưu nhất . 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động 
. Xem lại đồng thời 16 kênh. Tối đa kết nối 16 Camera 
IP với băng thông đầu vào 160MB.  Hỗ trợ chuẩn nén 
H.265 tiết kiệm 50%-70% dung lượng lưu trữ so với 
H.264. Hỗ trợ công nghệ sao lưu chống mất dữ liệu

     12,610,000 



12MP,HDMI 
4K, VGA 2K

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh.
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4. Độ phân 
giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels  Cổng ra HDMI 
4K và VGA với độ phân giải 2K. Dễ dàng thay đổi ở 
cứng. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép 
đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối 
ưu nhất . 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động . Xem lại 
đồng thời 16 kênh. 32kênh video/1 kênh audio in. 2 
audio out. 2 đầu ra VGA, 2 đầu ra HDMI. 2 cổng LAN, 
2 cổng USB2.0, 1 cổng eSATA.  1 RS-232, 1 RS-485 
for PTZ control, 1 RS-485 for keyboard. Độ phân giải 
ghi/ xem lại: 
12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4
CIF
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ 
RAID 0,1,5,6,10.  Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 kênh. 
Hỗ trợ đánh dấu đoạn Video ( TAG VIDEO), hỗ trợ tìm 
và xem lại các đoạn đánh dấu, hỗ trợ ZOOM kỹ thuật số 
khi đang xem lại đoạn VIDEO, hỗ trợ chụp ảnh khi đang 

     44,450,000 

DS-7716NI-I4 4K

H.264.  Hỗ trợ công nghệ sao lưu chống mất dữ liệu 
ANR khi tạm thời mất kết nối với camera. 2 audio out. 2 
cổng cáp mạng 10/100/1000MB, 16 cổng báo động vào, 
4 cổng ra.  1 Cổng tiếng vào, 1 cổng ra.1 USB 3.0, 2 
USB 2.0, 1 cổng eSATA.  1 RS-232, 1 RS-485 for PTZ 
control, 1 RS-485 for keyboard.  Hỗ trợ dùng camera 
của hãng thứ 3 ( ONVIF). Độ phân giải ghi/ xem lại: 
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/V
GA/4CIF/DCIF/2CIF
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.  Hỗ trợ 
xem đồng thời tối đa 128 kênh. Hỗ trợ đánh dấu đoạn 
Video ( TAG VIDEO), hỗ trợ tìm và xem lại các đoạn 
đánh dấu, hỗ trợ ZOOM kỹ thuật số khi đang xem lại 
đoạn VIDEO, hỗ trợ chụp ảnh khi đang xem lại.
■ Kèm chuột và điều khiển từ xa. Miễn phí 1 host chính 
hãng trọn đời sản phẩm.

     16,610,000 

DS-7732NI-I4

     44,450,000 DS-9632NI-I8
12MP,HDMI 
4K, VGA 2K

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh.
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4. Độ phân 
giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels  Cổng ra HDMI 
4K và VGA với độ phân giải 2K. Dễ dàng thay đổi ở 
cứng. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép 
đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối 
ưu nhất . 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động . Xem lại 
đồng thời 16 kênh. 32kênh video/1 kênh audio in. 2 
audio out. 2 đầu ra VGA, 2 đầu ra HDMI. 2 cổng LAN, 
2 cổng USB2.0, 1 cổng eSATA.  1 RS-232, 1 RS-485 
for PTZ control, 1 RS-485 for keyboard. Độ phân giải 
ghi/ xem lại: 
12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4
CIF
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ 
RAID 0,1,5,6,10.  Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 kênh. 
Hỗ trợ đánh dấu đoạn Video ( TAG VIDEO), hỗ trợ tìm 
và xem lại các đoạn đánh dấu, hỗ trợ ZOOM kỹ thuật số 
khi đang xem lại đoạn VIDEO, hỗ trợ chụp ảnh khi đang Đầu ghi hình IP camera 64 kênh.
■ Chuẩn nén video H.265/H.264/MPEG-4. Độ phân giải 
hi ất lê tới 12 M i l Cổ HDMI à



Blazer 
Express/16/8P

Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express có 16 kênh 
camera mặc định, 2 HDDs, 32G SSD cho OS&CMS, 1 
cổng HDMI và 1 cổng VGA, hỗ trợ ANPR và 8 cổng 
PoE, ghép nối tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.

43,150,000

Đầu ghi Blazer Express

Blazer Express/16

Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express có 16 kênh 
camera mặc định, 2 HDDs, 32G SSD cho OS&CMS, 1 
cổng HDMI và 1 cổng VGA và hỗ trợ ANPR, ghép nối 
tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7

39,550,000

   110,180,000 

DS-9664NI-I8
12MP,HDMI 

VGA 4K

8MP,2 
HDMI, 1 

VGA
1920X1080P

Đầu ghi hình IP camera 256 kênh.
Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. 2 Cổng ra 
HDMI và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P. 1 màn 
hình cảm ứng 7" LDC (Touch screen). Tối đa kết nối 
256 Camera IP với băng thông đầu vào 600 MB. Tối đa 
16 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 4TB. Hỗ trợ công nghệ sao lưu 
chống mất dữ liệu khi ổ cứng hỏng : RAID 0,1,5,10. Hỗ 
trợ rút nóng ổ cứng, dễ dàng thay đổi ở cứng.  4 cổng 
cáp quang 1000MB, 4 cổng LAN 1000MB. 16 cổng báo 
động vào, 8 cổng ra.  1 Cổng tiếng vào, 1 cổng ra. 1 
Cổng eSATA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. Cổng Serial cho 
RS485, RS232 và Keyboard. Hỗ trợ dùng camera của 
hãng thứ 3 ( ONVIF).

   172,370,000 

     60,700,000 

8MP,2 
HDMI, 1 

VGA
1920X1080P

Đầu ghi hình IP camera 128 kênh.
Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. 2 Cổng ra 
HDMI và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P. 1 màn 
hình cảm ứng 7" LDC (Touch screen). Tối đa kết nối 
128 Camera IP với băng thông đầu vào 400 MB. Tối đa 
16 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 4TB. Hỗ trợ công nghệ sao lưu 
chống mất dữ liệu khi ổ cứng hỏng : RAID 0,1,5,10. Hỗ 
trợ rút nóng ổ cứng, dễ dàng thay đổi ở cứng.  4 cổng 
cáp quang 1000MB, 4 cổng LAN 1000MB. 16 cổng báo 
động vào, 8 cổng ra.  1 Cổng tiếng vào, 1 cổng ra. 1 
Cổng eSATA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. Cổng Serial cho 
RS485, RS232 và Keyboard. Hỗ trợ dùng camera của 
hãng thứ 3 ( ONVIF)

ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng ra HDMI và 
VGA với độ phân giải 4K. Dễ dàng thay đổi ở cứng. Hai 
luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế 
độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất . 16 
cổng vào và 4 cổng ra báo động . Xem lại đồng thời 16 
kênh. 64 kênh video/1 kênh audio in. 2 audio out. 2 đầu 
ra VGA, 2 đầu ra HDMI, . 2 cổng LAN, 2 cổng USB2.0, 
1 cổng eSATA.  1 RS-232, 1 RS-485 for PTZ control, 1 
RS-485 for keyboard. Độ phân giải ghi/xem lại: 
12MP/10MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/
VGA/4CIF
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ 
RAID 0,1,5,6,10. Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 kênh. 
Hỗ trợ đánh dấu đoạn Video ( TAG VIDEO), hỗ trợ tìm 
và xem lại các đoạn đánh dấu, hỗ trợ ZOOM kỹ thuật số 
khi đang xem lại đoạn VIDEO, hỗ trợ chụp ảnh khi đang 
xem lại

DS-96128NI-F16

DS-96256NI-F16



DS-3E0105P-E
Lớp 2, 4 cổng 100M PoE, 1 cổng uplink 100M, 
802.3af/at, tổng công suất PoE 58W

2,010,000

DS-3E0109P-E
Lớp 2, 8 cổng 100M PoE, 1 cổng uplink 100M, 
802.3af/at, tổng công suất PoE 123W

5,480,000

DS-3E0318P-E
Lớp 2, 16 cổng 100M PoE, 2 cổng combo 1000M, 
802.3af/at, tổng công suất PoE 230W

11,940,000

DS-3E0326P-E
Lớp 2, 24 cổng 100M PoE, 2 cổng combo 1000M, 
802.3af/at, tổng công suất PoE 370W

20,330,000

DS-3D2208P

8 cổng 100M Ethernet thường, 2 cổng 1000M Ethernet 
thường, 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao 
gồm module quang),1 cổng console, hỗ trợ đầy đủ tính 
năng quản lý mạng

14,840,000

DS-3D2216P

16 cổng 100M Ethernet thường, 2 cổng 1000M Ethernet 
thường, 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao 
gồm module quang),1 cổng console, hỗ trợ đầy đủ tính 
năng quản lý mạng

23,550,000

Blazer Express/32

Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express có 32 kênh 
camera mặc định, 4 HDDs, 32G SSD cho OS&CMS, 1 
cổng HDMI và 1 cổng VGA và hỗ trợ ANPR, ghép nối 
tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7

64,770,000

, g p g g ợ y ạ
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7

PHỤ KIỆN CHO CAMERA IP

DS-1602ZJ
Chân đế cho 
camera treo 

tường

Chân đế treo tường cho Speed Dome.(Mới). Không mua 
cùng camera thì không chiết khấu

          550,000 

DS-1005KI

Bàn điều khiển Camera IP speed Dome ( USB Network 
Keyboard):   Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua 
cổng USB của đầu ghi hình. Điều khiển 3 trục ( 3D 
PTZ), zoom xoay. Có thể lập trình cho 15 phím bấm. Có 
các led hiển thị trạng thái hoạt động của bàn phím. 
Tương thích với cả phần mềm máy trạm và máy chủ. Hỗ 
trợ giao thức USB HID.

       8,939,000 

DS-1100 KI

Bàn điều khiển Camera IP Speed Dome (Network 
Keyboard)
■ Tích hợp màn hình cảm ứng 7" với độ phân giải 
800X480, cho phép xem trực tiếp hoặc xem lại 1 camera 
trên màn hình. Cho phép ghi lại Hình ảnh và âm thanh 
qua cổng USB. Cần điều khiển 3-axis joystick. Cổng 
giao tiếp : 1 cổng RJ45, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 
cổng USB ( để chiết xuất dữ liệu), 1 cổng Aodio IN, 1 
cổng Audio OUT.
■ Hỗ trợ 15 người dùng, mỗi người được phép điều 
khiển 256 thiết bị Tương thích với IP camera DVR

Switch PoE

     28,300,000 



DS-3D2228P

24 cổng 100M Ethernet thường,4 cổng 1000M Ethernet 
thường,4 cổng combo 1000M quang/thường (không bao 
gồm module quang),1 cổng console, hỗ trợ đầy đủ tính 
năng quản lý mạng

27,750,000

HK-1.25G-20-1310
TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, mode đơn và 
sợi quang đơn,20km,0～70℃,SFP 

1,160,000

HK-1.25G-20-1550
TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC, mode đơn và 
sợi quang đơn,20km,0～70℃,SFP 

1,940,000

Module quang

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc 
- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày


