


GIỚI THIỆU CÁC DÒNG 
CAMERA HDCVI (4 IN 1) 
(Cập nhật phân khúc) 



Mục lục 
 Quy tắc đọc mã 

 Dòng A Series 

 Dòng C Series 

 Dòng CF Series 

 Dòng D Series 



QUY TẮC ĐỌC MÃ 

Xuất xứ:  
KX:TQ 

KH: ĐL 

KR: HQ 

Dòng: 
A: Entry 

C: Pro 

D: High 

Độ phân giải: 
10: 1.0 MP 

13: 1.3 MP 

20/21/22: 2.0 MP 

2K: 4.0MP 

5: 5.0MP 

4K: 8.0MP 

Chức năng : 
Trống: tiêu chuẩn  

S: Starlight 

F: Full color 

 

Loại thân vỏ: 
01C/11C: camera thân nhỏ nhựa 

02C/12C: camera dome nhỏ nhựa 

01S/11S: camera thân nhỏ KL 

02S/12S: camera dome nhỏ KL 

21S: thân vừa KL 

03C/13C: thân lớn KL 

03L: thân lớn KL+nhựa 

04C/14C/04S: dome lớn KL 

05C/15C: thân lớn đa tiêu cự 

C KX 22 03L F A 

Chức năng 

4: 4 in 1 
M: Motorized vari-focal 

A: Tích hợp Mic 

PIR: Tích hợp PIR 



Dòng A Series Dòng C Series 

Dòng CF 

Series 

Dòng D Series 

- Giá rẻ 

- Độ phân giải từ 

1.0MP – 2.0MP 

- LED hồng ngoại SMD 

- Chuẩn chống bụi 

nước IP76 (trừ Dome 

nhựa) 

- Độ phân giải : 2.0MP / 

4.0MP / 5.0MP 

- Hồng ngoại xa: từ 

30m-80m 

- Chuẩn chống bụi 

nước IP67 (trừ Dome 

nhựa) 

- Tích hợp mic trên một 

số model (-A), truyền 

âm thanh trên cáp đồng 

trục. 

- Tích hợp PIR trên một 

số model (-PIR) 

- Hỗ trợ Starlight trên 

một số model (CS-) 

- Đèn LED ánh sáng 

trắng tầm xa 20m-

40m 

- Có thể tùy chỉnh độ 

sáng / bật tắt đèn 

- Chipset Sony 

Starvis 

- Có model tích hợp 

sẵn mic 

- IP67 lắp ngoài trời 

- Độ phân giải 4K 

(8.0MP) 

- Chip Sony Starvis hỗ 

trợ công nghệ Starlight 

- Hồng ngoại xa từ 40m 

đến 100m 

- True-WDR (120dB) 

- Có tích hợp mic trên 

một số model 

- Ống kính Motorize 

trên một số model 



Dòng A Series 
 Là dòng camera CVI phổ thông giá rẻ nhất, cấu hình cơ bản, phù hợp với 
các công trình nhỏ, không đòi hỏi nhiều ở chất lượng hình ảnh. 

Các model: 

 1.0MP: KX-A1003C4 / KX-A1004C4 / KX-A1002SX4 / KX1001S4 

 1.3MP: KX-A1303C4  

 2.0MP: KX-A2111C4 / KX-A2112C4 / KX-A2011C4 / KX-A2012C4 / KX-A2011S4 / KX-
A2012S4  



Các đặc điểm của dòng A Series 
 - Giá rẻ 

 - Độ phân giải 2.0MP (1080P) 

 - Công nghệ LED SMD 

 - Chuẩn chống bụi nước IP67 



Giá 

rẻ 



Độ phân giải tối đa 2.0MP (1080P) 



 

Công nghệ LED hồng ngoại 
SMD: 

 Tăng cường độ phủ sáng 

 Tiết kiệm điện 

 Ít tỏa nhiệt 



Chuẩn chống bụi nước IP67 – Lắp ngoài trời 

vô tư 

(Trừ dòng Dome nhỏ nhựa) 



Đối tượng sử dụng của dòng A 
Series 
 Khách hàng hộ gia đình muốn lắp mới 1 hệ thống giá rẻ, các tính năng quan 
sát cơ bản, không đòi hỏi chất lượng hình ảnh. 

 Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng end-user nâng cấp từ hệ thống Analog 
cũ lên hệ thống mới với chất lượng hình ảnh cao hơn và giá thành rẻ. 



Dòng C Series 
 C Series là dòng camera trung cấp có cấu hình cao hơn và nhiều tính năng hơn so 
với dòng A Series. Một số còn có các tính năng chuyên biệt (Ví dụ: Starlight, PIR,…). 
Có nhiều chọn độ phân giải từ 2MP-4MP-5MP. 

Các model: 

 2.0MP: KX-C2004CA / KX-C2005C4 / KX-C2005C4 / KX-C2012C4 / KX-C2121S4 / KX-
C2121SA / KX-C2004C4 / KX-C2003C4  

 2.0MP Starlight: KX-CS2001C4 – KX-CS2005C4 

 2.0MP PIR: KX-C2001C.PIR / KX-C2003C.PIR 

 4.0MP (2K): KX-C2K11CP / KX-C2K12CP / KX-C2K12C / KX-C2K11C / KX-C2K14C / KX-
C2K14CA / KX-C2K13C / KX-C2K15MC 

 5.0MP: KX-C5011S4 / KX-C5012S4 / KX-C5013L4 / KX-C5013S4 / KX-C5014S4-A 

 5.0MP PIR: KX-5001C.PIR / KX-C5003C.PIR 



Các đặc điểm của dòng C Series 
 Độ phân giải : 2.0MP / 4.0MP / 5.0MP 

 Hồng ngoại xa: từ 30m-80m 

 Chuẩn chống bụi nước IP67 (trừ Dome nhựa) 

 Tích hợp mic trên một số model (-A), truyền âm thanh trên cáp đồng trục. 

 Tích hợp PIR trên một số model (-PIR) 

 Hỗ trợ Starlight trên một số model (CS-) 



 Độ phân giải : 2.0MP / 4.0MP / 5.0MP 

  



 Hồng ngoại cực sáng, có model tầm xa đến 
80m 



Chuẩn chống bụi nước 

IP67 – Lắp ngoài trời vô 

tư 



 Tích hợp mic thu âm (-CA), truyền âm thanh trên cáp 
đồng trục 



 Tích hợp cảm biến PIR trên một số model (-PIR) 



 Hỗ trợ công nghệ Starlight trên một số model (CS-) 

  

Công nghệ Starlight giúp camera luôn cung cấp hình ảnh có màu trong điều kiện ánh 

sáng yếu. 



Đối tượng sử dụng của dòng C 
Series 
 Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng end-user hệ thống CVI có chất lượng 
hình ảnh đẹp và giá thành hợp lý. 

 Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng end-user nâng cấp từ hệ thống Analog 
cũ hoặc hệ thống camera độ phân giải thấp lên 1 hệ thống có độ phân giải 
cao hơn và nhiều tính năng hơn. 

 Khách hàng đổi 1 camera có mic sẵn để lắp ở các vị trí cần nghe âm thanh 
(quầy lễ tân, thu ngân…) -> Tư vấn cam có tích hợp mic. 



Dòng CF Series (FULL COLOR) 
CF Series là dòng Full Color chuyên biệt, sử dụng đèn LED ánh sáng trắng 
thay thế cho đèn hồng ngoại để cung cấp ánh sáng vào ban đêm, giúp hình 
ảnh của camera lúc nào cũng có màu trong mọi điều kiện ánh sáng. 

Các model: 

 2.0MP: KX-CF2101S / KX-CF2203L / KX-CF2102L 

 2.0MP tích hợp mic: KX-CF2203L-A / KX-CF2204S-A 
 

F: Full Color  

CF21 -> 1 LED   

CF22 -> 2 LED 



Đặc điểm của dòng CF Series (Full 
Color) 
 Đèn LED ánh sáng trắng tầm xa 20m đến 40m 

 Có thể tùy chỉnh độ sáng / bật tắt đèn 

 Chipset Sony Starvis 

 Có model tích hợp sẵn mic 

 IP67 lắp đặt ngoài trời 

 Đa dạng mẫu mã (thân-dome / lớn-nhỏ / 1 LED-2LED) 

 Có thể lắp cam thay thế cho bóng đèn điện 





Một số hình ảnh thực tế từ khách hàng 



Một số hình ảnh thực tế từ khách hàng 



Một số hình ảnh thực tế từ khách hàng 



Đối tượng sử dụng của dòng CF 
Series 
 Khách hàng end-user cần quan sát 1 không gian nhất định luôn có ánh sáng 
và hình ảnh luôn có màu vào ban đêm (Ví dụ: nhà kho, sân, sảnh, hành lang, 
hàng rào, bờ ao, vườn cây...) 

 Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng nâng cấp/thay thế cho camera hồng 
ngoại cũ thành Full Color để có thể quan sát hình ảnh có màu vào ban đêm. 



Dòng D Series 
 D Series là dòng camera cao cấp, độ phân giải 4K, sử dụng chipset Sony 
Starvis (hỗ trợ công nghệ Starlight). Dòng này có nhiều ưu điểm vượt trội về 
tính năng và hình ảnh. 

Các model:  

 8.0MP: KX-D4K01C4 / KX-D4K02C4 / KX-D4K04MC / KX-D4K05MC 



Đặc điểm của dòng D Series 
 Độ phân giải 4K (8.0MP) 

 Chip Sony Starvis (hỗ trợ Starlight) 

 Hồng ngoại xa từ 40m đến 100m 

 True-WDR (120dB) 

 Có tích hợp mic trên một số model 

 Ống kính Motorize trên một số model 

  



 Độ phân giải cao 4K 



 Sony Stavis CMOS hỗ trợ công nghệ Starlight – Cung cấp 
hình ảnh có màu trong điều kiện ánh sáng yếu 

  



 True-WDR (120dB) 

  



 Hồng ngoại tầm xa lên đến 100m 



 Có tích hợp mic trên một số model 

  



 Ống kính Motorized trên một số model 



Đối tượng sử dụng của dòng D 
Series 
 Khách hàng end-user muốn sử dụng 1 hệ thống cao cấp với độ phân giải cao 
4K. 

 Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng sử dụng 1 hệ thống cao cấp với nhiều 
tính năng vượt trội (Micro, True-WDR, Hồng ngoại tầm xa...) 


