


GIỚI THIỆU CÁC DÒNG ĐẦU GHI HÌNH NVR  
(CẬP NHẬT PHÂN KHÚC) 



MỤC LỤC 

QUY TẮC ĐỌC MÃ 

DÒNG A SERIES 

DÒNG A4K SERIES 

DÒNG C – CAi SERIES 

DÒNG D – DAi SERIES 

DÒNG E SERIES 

DÒNG F SERIES 



QUY TẮC ĐỌC MÃ 

KX D 1 

Dòng: 
A: Entry 

C: Pro 

D: High 

E : Ultra 

F : Special 

Xuất xứ:  
KX:TQ 

KH: ĐL 

KR: HQ 

4K8 

Cổng xuất hình: 
8: HDMI 1080p 

4K8: HDMI 4K 

HDD: 
1: 1HDD 

2: 2HDD 

4: 4HDD 

8: 8HDD 

16: 16HDD 

24: 24HDD 

36: 36HDD 

48: 48HDD 

04 

Số kênh: 
04: 4 kênh 

08: 8 kênh 

16: 16kênh 

32: 32 kênh 

64: 64 kênh 

128: 128 kênh 

256: 256 kênh 

320: 320 kênh 

512: 512 kênh 

N 

Loại Đầu Ghi 

N: Network 

WN: Wifi Network 

PN: PoE Network 

2 Ai 

Công nghệ: 
Ai: Hỗ trợ AI 

M: Mobile 

Version 



A Series  

• Dòng phổ thông 

• 4/8 kênh, 1 ổ cứng 

• Giá rẻ 

• Ít chức năng, cấu hình cơ bản 

A4K Series 

• Dòng phổ thông 

• 4 kênh/8 kênh, 1 ổ cứng 

• Hỗ trợ 4K 

• Cấu hình cao hơn dòng A (80Mbps) 

C Series 

• Dòng trung cấp 

• 16/32 kênh, 1/2/4/8 ổ cứng 

• Cấu hình cao (200Mbps) 

• Hỗ trợ một số tính năng thông minh 

CAi Series 

• Dòng trung cấp có hỗ trợ AI 

• 16/32 kênh, 2/4 ổ cứng 

• Face Recognize/ANPR/SMD/IVS 

D Series  

• Dòng cao cấp 

• 32/64 kênh, 8 ổ cứng 

• Hỗ trợ chức năng thông minh, RAID 

• Hỗ trợ 1VGA và 2 HDMI 4K độc lập 

DAi Series 

•Dòng cao cấp có hỗ trợ AI 

•16/32 kênh, 2/8 ổ cứng 

•Face Recognize/ANPR/SMD/IVS 

•Metadata khuôn mặt 

E Series 

•Dòng cao cấp với số lượng kênh lớn 

•32/128/256 kênh, 8/16/24 ổ cứng 

•Hỗ trợ RAID, eSATA 

•Dùng trong các công trình lớn 

F Series 

•Dòng Server chuyên dụng đặc thù cho lưu trữ 

•320/512 kênh, 16/24/36/48 ổ cứng 

•Hỗ trợ RAID, eSATA 

•Sử dụng kết hợp với KBiVMS PRO 



A Series là dòng sản phẩm phổ thông với thiết kế đơn giản, giá thành cạnh tranh. 
Đáp ứng nhu cầu cơ bản cho một hệ thống camera giám sát tiêu chuẩn. 

• 4 kênh: KX-A8114N2 

• 8 kênh: KX-A8118N2 

PoE (KIT):  

• 4 kênh: KX-A8104PN2 

• 8 kênh: KX-A8108PN2 

 

 

 



ĐẶC ĐIỂM CỦA DÒNG A SERIES 

• Hỗ trợ 8.0MP với đầu ghi 4 kênh và 6.0MP với đầu ghi 8 kênh 

• Hỗ trợ Onvif  

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+ 

• Hỗ trợ P2P  

• Hỗ trợ cổng POE (với model KX-A8104PN2, KX-A8108PN2) 

• Hỗ trợ Smart Add 

• HDD 4TB 

• Giá rẻ 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt cần lắp đặt hệ thống camera ip với chi phí thấp, đơn giản 
4/8 kênh, cần sự cạnh tranh về giá. 

• Người lắp đặt chuyển từ Analog qua IP, chưa có kinh nghiệm cấu hình 
nhiều, cần thiết bị đơn giản, dễ cài đặt. 

• Reseller, cửa hàng IT bán trực tiếp cho End-user (dùng model hỗ trợ POE) 
để End-user có thể tự lắp đặt. 

 



Tương tự phân khúc A Series nhưng có cấu hình mạnh hơn (băng thông đến 
80Mbps) giúp truyền tải hình ảnh tốt hơn, hoạt động ổn định hơn, hỗ trợ 
cổng xuất hình 4K để đồng bộ với các TV 4K, hỗ trợ xuất hình độ phân giải 
cao cho các camera 4MP, 8MP. 

• 4 kênh: KX-A4K8104N2 

• 8 kênh: KX-A4K8108N2 

 



ĐẶC ĐIỂM CỦA DÒNG A4K SERIES 

• Hỗ trợ tốt cho các camera 4.0MP – 8.0MP 

• HDMI 4K 

• Băng thông đến 80Mbps 

• Chuẩn nén H.265 

• HDD 6TB 

 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt tư vấn hệ thống camera ip 4/8 kênh cao cấp hơn cho người 
tiêu dùng 

• Khách hàng end-user cần 1 hệ thống gia đình có độ nét cao với chi phí 
thấp. 

 



• C SERIES là dòng sản phẩm trung cấp với thiết kế từ 16 kênh đến 32 kênh, 
đầy đủ lựa chọn từ 1/2/4/8 HDD tùy nhu cầu lưu trữ. 

• 16 kênh: KX-C4K8116N2 / KX-C4K8216N2 / KX-C4K8416N2 / KX-C4K8816N2 

• 32 kênh: KX-C4K8232N2 / KX-C4K8432N2 / KX-C4K8832N2 

 

 

 

 

 

 



ĐẶC ĐIỂM CỦA DÒNG C SERIES 

• Cấu hình cao (200Mbps) có thể đáp ứng cho các công trình dự án với số 
lượng cam lớn. 

• 16/32 kênh, 1/2/4/8 HDD x 6TB 

• Xem lại 16 kênh đồng thời 

• Hỗ trợ Onvif 

• Hỗ trợ H.265+ 

• Hỗ trợ hiển thị các chức năng thông minh của camera (IVS, FD) 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt dùng cho các công trình dự án camera IP từ 16-32 kênh, 
không yêu cầu nhiều về chức năng đặc biệt, chủ yếu để giám sát. 

• Người sử dụng cần nhu cầu lưu trữ lâu dài. 

 



• CAi (hay CA) SERIES: là dòng sản phẩm đầu ghi NVR AI với chi phí thấp cấu 
hình vừa đủ sử dụng cho hộ công trình yêu cầu AI vừa và nhỏ. 

• 16 kênh: KX-CAi4K8216N2 

• 32 kênh: KX-CAi4K8432N2 (Hiện tại đang ghi N3) 

 

 



ĐẶC ĐIỂM CỦA DÒNG CAi SERIES 

• Có đầy đủ các chức năng của dòng C Series 

• Có thêm các chức năng AI: 

• Nhận diện với cả camera bình thường (2ch 6MP / 1ch 8MP) để có thể 
nâng cấp hệ thống camera cũ của khách hàng thành hệ thống nhận diện 
khuôn mặt, nếu sử dụng với camera dòng DAi series thì số lượng camera 
hỗ trợ có thể lên 8 camera.  

• Bảo vệ vành đai: thiết lập vành đai bảo vệ (khu vực cấm, hàng rào ảo) với 
công nghệ SMD phân biệt được Người và Xe cộ với các đối tượng khác. Hỗ 
trợ 4 kênh bảo vệ vành đai với camera thông thường (camera cũ của 
khách hàng). Nếu sử dụng camera DAi series thì hỗ trợ 8 kênh. 

 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn cho khách hàng Enduser có nhu cầu tăng 
cao khả năng bảo vệ, sử dụng các chức năng AI 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn nâng cấp hệ thống camera IP cũ của khách 
hàng thành hệ thống có hỗ trợ AI 

• Người lắp đặt tư vấn cho các nhà xưởng, công ty, văn phòng, biệt thự 
chức năng nhận diện khuôn mặt để đảm bảo loại trừ được người lạ xâm 
nhập (dùng chức năng Stranger Alarm / Blacklist) 

 



• D Series là dòng đầu ghi cao cấp, tích hợp các chức năng cao cấp, đáp ứng 
yêu cầu của các dự án vừa và lớn. 

• 32 kênh: KX-D4K8832NR3 

• 64 kênh: KX-D4K8864NR3 

 



ĐẶC ĐIỂM CỦA DÒNG D SERIES 

• Thiết kế chuyên nghiệp với kích thước 19 inch chuẩn để lắp tủ rack, có 
nhiều lựa chon 16/32/64 kênh, 8 HDD. 

• Hỗ trợ RAID 0,1,5,10 để đảm bảo an toàn dữ liệu khi một trong những ổ 
cứng bị hư, Hỗ trợ HDD lên đến 10TB, hỗ trợ cổng eSATA để mở rộng 
thêm không gian lưu trữ 

• Hỗ trợ cấu hình cao đến 320Mbps (kết nối với camera ip lên đến  12Mp) 
giúp hoạt động mạnh mẽ và ổn định hơn. 

• Hỗ trợ các cổng xuất hình HDMI độc lập , có thể set up 1 màn hình nhiều 
kênh , 1 màn hình ít kênh( nhưng là kênh quan trọng) 

 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt / Công ty SI dùng trong các dự án vừa và nhỏ, yêu cầu cấu 
hình cao, ổn định, khả năng lưu trữ lớn (có khả năng mở rộng), có chế độ 
bảo vệ an toàn dữ liệu 

• SI dùng trong các dự án Ngân hàng, khu công nghiệp , tòa nhà … có bộ 
phận bảo vệ chuyên nghiệp giám sát hệ thống (vì đầu ghi này hỗ trợ tốt 
việc hiển thị các cảnh báo, báo động IVS) 

 



• DAi  là dòng sản phẩm NVR AI có cấu hình cao hơn CAi có phù hợp cho 
công trình dự án yêu cầu số lượng kênh AI nhiều hơn. 

• 16 kênh: KX-DAi4K8216N3P16 

• 32 kênh: KX-DAi4K8832N3 

 



CÁC ĐẶT ĐIỂM DÒNG DAi SERIES 

Có các chức năng AI: 

• Nhận diện với cả camera bình thường (tối đa 4 kênh 5MP / 3 kênh 6MP / 2 kênh 
8MP) để có thể năng cấp hệ thống camera cũ của khách hàng thành hệ thống 
nhận diện khuôn mặt 

• Hỗ trợ đến 16 camera IP Dòng DAi thực hiện nhận diện khuôn mặt. 

• Bảo vệ vành đai: thiết lập vành đai bảo vệ (khu vực cấm, hàng rào ảo) với công 
nghệ AI phân biệt được người và Xe cộ với các đối tượng khác .Hỗ trợ 16 kênh 
bảo vệ vành đai với camera thông thường (camera cũ của khách hàng, tối đa 6 
MP). Nếu sử dụng camera DAi series thì hỗ trợ 16 kênh full 8MP. 

• Phân tích metadata cho khuôn mặt (hỗ trợ đến 4 kênh camera ip thường) 

 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn cho khách hàng End-user có nhu cầu nâng 
cao khả năng bảo vệ, sử dụng chức năng AI 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn nâng cấp hệ thống camera ip cũ của khách 
hàng thành hệ thống có hỗ trợ AI 

• Người lặp đặt tư vấn cho các nhà xưởng, công ty, văn phòng, biệt thự 
chức năng nhận diện khuôn mặt để đảm bảo loại trừ được người lạ xâm 
nhập (dùng chức năng Stranger Alarm/Blacklist) 



• Là các đầu ghi NVR cao cấp, cấu hình mạnh, hỗ trợ số lượng kênh IP và ổ 
cứng lớn để sử dụng trong các công trình lớn.  

• 32 kênh: KX-E4K8832N4 

• 128 kênh: KX-E4K88128N2 / KX-E4K816128N2 

• 256 kênh: KX-E4K824256N4 

 



CÁC ĐẶC ĐIỂM DÒNG E SERIES 

• Số lượng kênh lên đến 256 kênh với băng thông tối đa 512Mbps. 

• Hỗ trợ số lượng ổ cứng lớn (24 ổ cứng) 

• Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60. 

• 1 VGA và 2 HDMI 4K 

• eSATA để mở rộng ổ cứng lưu trữ. 

• Hỗ trợ nhiều chức năng thông minh (N4) 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Các dự án công trình quy mô lớn.  

• Các trung tâm giám sát tập trung của các công trình lớn, tòa nhà lớn, 
chung cư, chuỗi cửa hàng… 

• Các trung tâm giám sát tập trung của các Thành phố / Quận Huyện… 

 



• Là các server lưu trữ với các tính năng chuyên dụng cho việc lưu trữ, quản 
lý tập trung. Hỗ trợ số lượng kênh và số lượng ổ cứng lớn để quản lý giám 
sát tập trung tại 1 điểm và đáp ứng thời gian lưu trữ lâu dài. 

• 320 kênh: KX-F320R16ST / KX-F320R24ST / KX-F320R36ST 

• 512 kênh: KX-F512R48ST 

 

 

 



CÁC ĐẶC ĐIỂM DÒNG F SERIES 

• Hỗ trợ số lượng kênh lớn (512) với băng thông lên đến 1024Mbps 

• Hỗ trợ số lượng ổ cứng lớn (48 ổ cứng) 

• Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 

• Hỗ trợ eSATA mở rộng ổ cứng 

• Không hỗ trợ cổng xuất hình VGA/HDMI -> quản lý kết hợp với KBiVMS 
Pro / WEB. 



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

• Các dự án công trình quy mô lớn.  

• Các trung tâm giám sát tập trung của các công trình lớn, tòa nhà lớn, 
chung cư, chuỗi cửa hàng… 

• Các trung tâm giám sát tập trung của các Thành phố / Quận Huyện… 

 




