
HÌNH ẢNH MÃ SẢN PHẨM
 GIÁ BÁN LẺ 

ĐỀ XUẤT 
MÔ TẢ SẢN PHẨM

DS-7204HQHI-K1  3,530,000

Đầu ghi hình 4 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR 

DS-7204HQHI-K1/P 4,470,000

Đầu ghi hình 4 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR Tích hợp PoC

DS-7208HQHI-K1  5,330,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR 
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HQHI-Kx

HQHI-Kx



DS-7208HQHI-K2 6,120,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR 

DS-7208HQHI-K2/P  7,690,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR Tích hợp PoC

DS-7216HQHI-K1   9,100,000

Đầu ghi hình 16 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR 

HQHI-Kx

HQHI-Kx



DS-7216HQHI-K2   10,350,000

Đầu ghi hình 16 

kênh Turbo HD 4.0 

DVR 

DS-7204HUHI-K1 3,760,000

Đầu ghi hình 4 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

DS-7204HUHI-K2 4,470,000

Đầu ghi hình 4 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

HUHI-Kx

HUHI-Kx

HQHI-Kx

HQHI-Kx



DS-7208HUHI-K1 6,190,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

DS-7208HUHI-K2 6,980,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

DS-7208HUHI-K2/P  10,270,000

Đầu ghi hình 8 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

HUHI-Kx

HUHI-Kx



DS-7216HUHI-K2 12,470,000

Đầu ghi hình 16 

kênh Turbo HD 

4.0 DVR 

HUHI-Kx

HUHI-Kx





















THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÌNH TRẠNG

Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình  3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tích hợp công nghệ truyền tải tín 

hiệu điện qua cáp đồng trục (PoC)

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

1 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn 

đời sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình  3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

1 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn 

đời sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng
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Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tích hợp công nghệ truyền tải tín 

hiệu điện qua cáp đồng trục (PoC)

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

1 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn 

đời sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình  3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

1 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn 

đời sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng



Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 3MP@15fps/ 

2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA 

/CVBS

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

1 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn 

đời sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA /CVBS

Alarm In/out: 4/1

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA /CVBS

Alarm In/out: 4/1

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng



Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K)/VGA 

/CVBS

Alarm In/out: 8/4

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

1 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K)/VGA 

/CVBS

Alarm In/out: 8/4

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng

Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K)/VGA 

/CVBS

Tích hợp công nghệ truyền tải tín hiệu 

điện qua cáp đồng trục (PoC)

Alarm In/out: 8/4

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng



Hỗ trợ 16 kênh HD-TVI/Analog/AHD 

Độ phân giải ghi hình 5MP@12fps/ 

4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 2MP@25fps

Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.265+

Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K)/VGA 

/CVBS

Alarm In/out: 16/4

Tối đa 128 kênh truy cập cùng lúc

2 cổng SATA hỗ trợ mỗi ổ cứng dung 

lượng tối đa 6TB 

4 kênh đầu vào âm thanh | 12VDC

Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời 

sản phẩm

Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng
















































































































































































































































































