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A ĐẦU GHI (công nghệ Hydrid) DÙNG CHO CAMERA AHD/TVI/CVI/CBVS/IP

2 Đầu ghi hình J-TECH HYD4104 750,000          

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP) 

. 2CH AHD + 2CH CBVS / 2CH AHD + 2CH IPC 

. 8CH IP (1-2MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

3 Đầu ghi hình J-TECH HYD4204 ( 2xSata ) 1,000,000       

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 2CH AHD + 2CH CBVS / 2CH AHD + 2CH IPC 

. 8CH IP (1-2MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485

ĐẦU GHI J-TECH ( Japan Technology )

BẢNG BÁO GIÁ ( 01/10/2017 )

Diễn Giải (Giá chưa bao gồm HDD, thuế VAT và phí giao hàng)
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4 Đầu ghi hình J-TECH HYD4404 ( 4CHx4MP ) 1,450,000       

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-4MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

5 Đầu ghi hình J-TECH HYD4108 1,100,000       

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP) 

. 4CH AHD + 4CH CBVS / 4CH AHD + 4CH IPC 

. 16CH IP (1-2MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 8 Video In,  4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

6 Đầu ghi hình J-TECH HYD4208 ( 2xSata ) 1,490,000       

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 4CH AHD + 4CH CBVS / 4CH AHD + 4CH IPC 

. 16CH IP (1-2MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 8 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485
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7 Đầu ghi hình J-TECH HYD4408 ( 8CHx4MP ) 2,100,000       

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-4MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 8 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485

8 Đầu ghi hình J-TECH HYD4116 1,900,000       

. 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 8CH AHD + 8CH CBVS / 8CH AHD + 8CH IPC 

. 16CH IP (1.3MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 16 Video In,  2 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

9 Đầu ghi hình J-TECH HYD4216 ( 2xSata ) 2,250,000       

. 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 8CH AHD + 8CH CBVS / 8CH AHD + 8CH IPC 

. 16CH IP (1.3MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 16 Video In,  2 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485
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10 Đầu ghi hình J-TECH HYD4232 ( Ultra HD 4K, 2xSata) 6,200,000       

. 32CH AHD/CBVS (1-2MP)

. 16CH AHD + 16CH CBVS / 16CH AHD + 16CH CBVS 

. 32CH IP (1-2MP)

- Phát video ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P )

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 32 Video In, 1 HDMI,  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485

11 Đầu ghi hình J-TECH HYD4232C ( Ultra HD 4K, 2xSata) 6,500,000       

. 32CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 16CH AHD + 16CH CBVS / 16CH AHD + 16CH CBVS 

. 32CH IP (1-2MP)

- Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước.

- Phát video ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P )

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 32 Video In, 1 HDMI,  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485

12 Đầu ghi hình J-TECH HYD4432C ( Ultra HD 4K, 4xSata) 7,000,000       

. 32CH AHD/TVI/CVI/CBVS (1-2MP)

. 16CH AHD + 16CH CBVS / 16CH AHD + 16CH CBVS 

. 32CH IP (1-2MP)

- Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước.

- Phát video ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P )

- Hổ trợ 4 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- 32 Video In,  16 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI, 

  1 VGA, 2 USB, 2 Sata., 1 RS485
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B ĐẦU GHI DÙNG CHO CAMERA IP

1 Đầu ghi J-Tech HD2008 650,000          

. 8CH IP 1~1.3MP / 4CH IP 2MP.

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Bao gồm: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata.

2 Đầu ghi J-Tech HD2012 800,000          

. 12CH IP 1~1.3MP / 8CH IP 2MP.

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata.

Đầu ghi J-Tech HD6108 ( 4K / H265 ) 1,250,000       

. 8CH IP 1~2MP / 4CH IP 4/5/8MP.

- Phát video ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P )

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Bao gồm: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata.

Đầu ghi J-Tech HD6116 ( 4K / H265 ) 1,450,000       

. 16CH IP 1~1.3MP / 12CH 2MP / 8CH IP 3/4MP.

- Phát video ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P )

- Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Bao gồm: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 Sata.
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3 Đầu ghi J-Tech HD2016  ( 2xSata ) 1,200,000       

. 16CH IP 1~2.0MP / 4CH IP 5MP.

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 2 Sata.

4 Đầu ghi  J-Tech HD2032 ( 2xSata ) 2,000,000       

. 32CH IP 1~2.0MP / 16CH IP 3MP / 8 IP 5MP

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P

- Hổ trợ 2 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio out,

  1 RS485, 2 USB, 2 Sata.

2 Đầu ghi IP  J-Tech HD2032C ( 4xSata ) 4,200,000       

. 32CH IP 1~2.0MP / 16CH IP 3MP / 8CH IP 5MP

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 cho hình

ảnh nét tương đượng đang xem truyền hình HTVC HD, VTC HD

- Hổ trợ 4 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video out, 1 Audio out,

  1 RS485, 2 USB, 4 Sata.
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3 Đầu ghi IP  J-Tech HD1132C ( 8 Sata ) 5,500,000       

- 32 IP 1~2.0MP / 16 IP 4MP / 8 IP 5MP

- Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 cho hình

ảnh nét tương đượng đang xem truyền hình HTVC HD, VTC HD

- Hổ trợ 8 ổ cứng cổng Sata 4TB.

- Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước.

- Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, …

- Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng.

- Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể.

- Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB

- Ghi hình theo các chế độ: liên tục, phát hiện chuyển động, …

- Phân quyền truy cập : cài đặt, chỉ xem, giới hạn số camera, ....

- Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video out, 1 Audio out,

  1 RS485, 2 USB, 8 Sata.

- Bảo hành : Đầu ghi, Camera 24 tháng ; phụ kiện 03 tháng.

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí giao hàng .

- Giá đầu ghi chưa bao gồm tên miền (domain/hosting) .

Phòng Kinh Doanh
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