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- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-121AHD 1.200.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-122AHD 1.300.000

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-123AHD 1.750.000

990.000VP-111AHD

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

1.600.000VP-113AHD

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

1.100.000VP-112AHD

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m



AHD

Camera

A
H
D

00

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-131AHD 1.300.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-132AHD 1.400.000

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-133AHD 1.900.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-141AHD 1.900.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-142AHD 2.100.000

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-143AHD 2.700.000



AHD

Camera

A
H
D

00

1.100.000VP-151AHD

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

1.200.000VP-152AHD

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

1.650.000VP-153AHD

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế
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- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 4CH 720P 
(AHD-L); DVR: 4CH D1; NVR: 1CH 1080P hoặc 1CH 720P + 3CH D1 
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

2.200.000VP-460AHD

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 8CH 720P 
(AHD-L); DVR: 8CH D1; NVR: 4CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

2.900.000VP-860AHD

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 16CH 720P 
(AHD-L); DVR: 16CH D1; NVR: 1CH 1080P + 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 6TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

5.900.000VP-1660AHD

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 4CH 720P 
(AHD-M); DVR: 4CH 960H; NVR: 2CH 1080P hoặc 4CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

2.500.000VP-461AHD

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 8CH 720P 
(AHD-M); DVR: 8CH 960H; NVR: 1CH 1080P hoặc 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

3.900.000VP-861AHD

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 16CH 720P 
(AHD-M); DVR: 16CH 960H; VR: 4CH 1080P hoặc 1CH 720P + 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV 
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 4 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 6TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

9.500.000VP-1661AHD
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1.500.000VP-101CV

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

1.800.000VP-111CVI

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

1.600.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-103CVI

1.900.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-113CVI1.900.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 12 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

VP-102CVI
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- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-203CVI 1.780.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-213CVI 2.080.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-204CVI 1.950.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-214CVI 2.300.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 10m-15m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

2.200.000VP-201CVI

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 10m-15m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-202CVI 3.600.000
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- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-205CVI 2.200.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-215CVI 2.500.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-206CVI 2.300.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-216CVI 2.900.000

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-207CVI 2.500.000

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-217CVI 3.000.000
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PTZ HD-CVI 1.0 Megapixel

Camera
- Sử dụng ống kính Zoom quang học 10X 
- Ghi hình tại độ phân giải 720P lên tới 50fps
- Hỗ trợ giao diện OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết 
lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống 
ngược sáng (WDR); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (3-DNR) 
giúp hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR),  Auto Iris, Auto Focus, HLC, BLC, 
Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 80m

Dome
- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° khôngđiểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 128 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 
vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát 
và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Tích hợp công nghệ điều khiển 3D thông minh trên đầu ghi CVI Vantech
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66 
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát CVI

9.500.000VP-301CVI MINI SPEED DOME

PTZ HD-CVI 1.0 Megapixel

Camera
- Sử dụng ống kính Zoom quang học 36X 
- Ghi hình tại độ phân giải 720P lên tới 50fps
- Hỗ trợ giao diện OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết 
lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống 
ngược sáng (WDR); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (3-DNR) 
giúp hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR),  Auto Iris, Auto Focus, HLC, BLC, 
Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 100m

Dome
- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° khôngđiểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 255 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 
vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát 
và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Tích hợp công nghệ điều khiển 3D thông minh trên đầu ghi CVI Vantech
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66 
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát CVI

16.000.000VP-303CVI HIGH SPEED DOME
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4 CH 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 3TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

3.980.000VP-450CVI

4 CH 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA, HDMI và TV
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VP-453CVI 11.600.000

5.980.000

8 CH Full 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 3TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VP-850CVI

4 CH CVI + 4 CH IP Full 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: trình duyệt IE, điện thoại, máy tính

3.900.000VP-864CVI

8 CH CVI + 4 CH IP Full 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: trình duyệt IE, điện thoại, máy tính

5.990.000VP-868CVI

8 CH 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA, HDMI và TV
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

13.000.000VP-851CVI
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2.400.000

- Cảm biến ảnh 1/4" CMOS
- Ống kính cố định: (f=3.6mm)/F1.2
- Quay ngang: 355° / Dọc: 120°
- Chuẩn nén: MPEG4, M-JPEG
- Độ phân giải ảnh: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840)
- Mức sáng tối thiểu: 0.1 Lux/F1.2
- Hiển thị và ghi hình: 25 fps (PAL)
- Hỗ trợ kết nối không dây wifi
- Hỗ trợ tính năng PnP (Plug and Play)
- Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài
- Hỗ trợ Audio 2 chiều
- Hỗ trợ HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS...
- Hồng ngoại sử dụng 12 cái LED Ø5, tầm xa 15m
- Nguồn: DC12V 1500mA

VT-6200W Network Camera

4.500.000

Bộ chuông cửa màn hình màu 4.3" TFT Digital
- Màn hình màu 4.3" sử dụng công nghệ đèn Led tiên tiến giúp hình ảnh 
hiển thị đẹp và sắc nét
- Với thiết kế mới mỏng, trang nhã, thân thiện với người sử dụng
- Âm thanh trung thực,có các phím điều chỉnh âm lượng phù hợp với 
môi trường xung quanh
- Hỗ trợ kết nối lên tới 2 màn hình khác nhau trong căn hộ
- Kết nối được 2 camera quan sát xem trực tiếp trên màn hình
- Hỗ trợ kết hợp với khóa điện từ để mở cửa
- Sử dụng dây cáp 4 lõi hoặc Cat 5e, với khoảng cách kết nối lên tới 150m
- Nguồn điện sử dụng DC15V

VP-01VD Video Doorphone

6.500.000

Bộ chuông cửa màn hình màu 7" TFT Digital
- Màn hình màu 7" sử dụng công nghệ đèn Led tiên tiến giúp hình ảnh 
hiển thị đẹp và sắc nét
- Với thiết kế mới mỏng, trang nhã, thân thiện với người sử dụng
- Âm thanh trung thực,có các phím điều chỉnh âm lượng phù hợp với 
môi trường xung quanh
- Hỗ trợ kết nối lên tới 2 màn hình khác nhau trong căn hộ
- Kết nối được 2 camera quan sát xem trực tiếp trên màn hình
- Hỗ trợ kết hợp với khóa điện từ để mở cửa
- Sử dụng dây cáp 4 lõi hoặc Cat 5e, với khoảng cách kết nối lên tới 150m
- Nguồn điện sử dụng DC15V

VP-02VD Video Doorphone



IP

00

NETWORK PTZ DOME CAMERA

IP

20.900.000

- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh ¼” Super HAD CCD II, 540 TV Lines, 
25fps tại D1(4CIF), IP66

Camera
- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng 
yếu
- Độ phân giải cao 540 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0LuxF1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang học (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Wed server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS

Dome
- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời 
gian nghỉ định trước
- Hiển thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67

VP-4451

- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh ¼” EXview HAD CCD II, Effo-S,
600 TV Lines , 25fps tại D1(4CIF), IP66

Camera
- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng 
yếu
- Độ phân giải cao 600 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0LuxF1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang học (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Wed server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS

Dome
- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời 
gian nghỉ định trước
- Hiển thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67

24.200.000VP-4452

Camera
- Sử dụng ống kính Zoom quang học 10X 
- Ghi hình và hiển thị với độ phân giải D1 lên tới 30fps
- Hỗ trợ OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống 
ngược sáng (BLC); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (2-DNR) giúp 
hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR),  Auto Iris, Auto Focus, HLC, Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 80m

Dome
- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° khôngđiểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 128 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 
vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát 
và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Hỗ trợ công nghệ che vùng giám sát
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66 
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát NVR

9.900.000VP-4540 MINI SPEED DOME
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1.100.000SAD-01
- Bộ giải mã tín hiệu điều khiển (decoder)
- Ngõ ra RS 485, nhiều giao thức điều khiển cho 256 thiết bị có địa chỉ
riêng biệt từ 0 đến 255 (256 device). Dùng cho chân xoay (220VAC &
24VAC) và ống kính zoom

- Bộ giải mã tín hiệu điều khiển (decoder)
- Ngõ ra RS 485, nhiều giao thức điều khiển cho 256 thiết bị có địa chỉ
riêng biệt từ 0 đến 255 (256 device). Dùng cho chân xoay (220VAC &
24VAC) và ống kính zoom

176.000NKC-485
Bộ chuyển đổi (convertor), ngõ vào RS232 ngõ ra RS485Bộ chuyển đổi (convertor), ngõ vào RS232 ngõ ra RS485

2.500.000VIR-110
- Sử dụng công nghệ LED mới siêu sáng, nâng cao chất lượng hình 
ảnh giám sát về ban đêm
- Sử dụng 6 LED Ø 20 siêu sáng
- Khoảng cách phát hồng ngoại lên tới 80m
- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Nguồn điện sử dụng AC / DC12 - 24V

3.400.000VIR-150
- Sử dụng công nghệ LED mới siêu sáng, nâng cao chất lượng hình 
ảnh giám sát về ban đêm
- Sử dụng 12 LED Ø 20 siêu sáng
- Khoảng cách phát hồng ngoại lên tới 150m
- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Nguồn điện sử dụng AC110-220V
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150.000A-011
Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-1000mA

180.000A-012
Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-2000mA

260.000A-022
Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-2000mA

295.000A-023
Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
Ngõ ra: DC 12V - 3000mA

350.000A-025
Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
Ngõ ra: DC 12V - 5000mA


