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QUY TẮC ĐỌC MÃ 

H 2K8 KX 04 D 1 

Phân khúc: 
A: Entry 

C: Pro 

D: High 

E : Ultra 

Xuất xứ:  
KX:TQ 

KH: ĐL 

KR: HQ 

Độ phân giải  
7:1080N 

8 :4M-N, 1080P 

2K8 : 4K-L, 4M, 1080P 

4K8 :4K, 4M, 1080P 

 

HDD 
1:1HDD 

2:2HDD 

4:4HDD 

8:8HDD 

 

Số kênh: 
04:4 kênh 

08:8 kênh 

16:16kênh 

32:32 kênh 

 

Mẫu và chuẩn nén: 
SD : H.264 vỏ KL nhỏ 

TH : H.265 vỏ nhựa 

H: H.265 vỏ KL 

 

1 

Version 



A Series C Series D Series D2K Series D4K Series 

- Hỗ trợ CVI 2MP 
(1080N)/IP 5MP 

- Chuẩn nén H.264+ 
- Giá rẻ 
- Đơn giản, nhỏ gọn 
- HDD 6TB 

- Hỗ trợ CVI 2MP 
(1080N)/IP 6MP 

- Số lượng kênh lớn 
(4-8-16-32) 

- Mở rộng kênh IP 
- Hỗ trợ H.265+ 
- Có thêm thiết kế vỏ 

nhựa 
- HDD 10TB 

- Hỗ trợ CVI 5MP 
(5MN)/IP 6MP 

- Số lượng kênh lớn 
(4-8-16-32) 

- Hỗ trợ H.265+ 
- Có thêm thiết kế vỏ 

nhựa  
- HDD 10TB 
- Hỗ trợ chức năng 

thông minh 

- Hỗ trợ CVI 8MP 
(4KL)/IP 6MP 

- Số lượng kênh lớn 
(4-8-16) 

- Hỗ trợ H.265+ 
- HDD 10TB 
- Hỗ trợ chức năng 

thông minh 

- Hỗ trợ CVI 8MP (4K 
Full)/IP 6MP 

- Hỗ trợ H.265+ 
- HDD 10TB 
- Spot Output 
- Hỗ trợ chức năng 

thông minh 

- Hỗ trợ mở rộng kênh IP 
- Hỗ trợ Âm thanh trên cáp đồng trục 
- Có thiết kế vỏ kim loại 
- Hỗ trợ camera PIR                                                                             Giống nhau 
- Hỗ trợ Audio in/out 
- Hỗ trợ P2P và tên miền miễn phí 
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Độ phân giải hỗ trợ cam CVI của các dòng đầu ghi XVR 

720P 960P 1080N 1080P 4MN 4MP 5MN 5MP 4KL 4K



Dòng A Series 

• Là dòng sản phẩm giá rẻ cực kỳ phổ thông để mở thị trường, với thiết kế tối giản nhất 

để tiết kiệm chi phí, công nghệ nén hình vẫn dùng công nghệ cũ là H.264 và H.264+ 

Đối tượng sử dụng: 

• Người lắp đặt đang sử dụng các thương hiệu khác khuyến khích họ sử dụng thử 

KBVISION với chi phí thấp nhất   

• Người lắp đặt đang bị cạnh tranh về giá do EU yêu cầu giá quá rẻ nhưng vẫn đảm 

bảo chất lượng 

• Người lắp đặt mới vào nghề muốn thi công các hệ thống đơn giản trước  

 



Thiết kế 

• Tối giản, nhỏ gọn nhưng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cơ bản của khách hàng 

• Linh hoạt chuyển đổi IP-Analog 

• Mở rộng thêm kênh IP khi cần bổ sung camera trong hệ thống 

• Có hỗ trợ âm thanh trên cáp đồng trục -> kết nối camera CVI tích hợp mic để thu âm. 



Độ phân giải hỗ trợ 

• CVI 1.0MP – 720p 

• CVI 1.3MP – 960p 

• CVI 2.0MP – 1080N 

• IP 5.0MP 



Công nghệ nén H.264 / H.264+  

• Chuẩn nén H.264 / H.264+, là một công nghệ cũ, nhưng nó không phải vấn đề lớn bởi độ phân giải 
camera trong hệ thống thường chỉ max 1080N. 

• Thường là các công trình nhỏ (nhà riêng), không đòi hỏi thời gian lưu lâu dài. 



Hỗ trợ kết nối P2P – Sử dụng đơn giản 

• Người mới sẽ không phải lo các cài đặt phức tạp nữa. 

• Thao tác nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. 

• Có hỗ trợ tên miền miễn phí cho những cài đặt chuyên sâu hơn. 



Giá rất rẻ để cạnh tranh 

• Giá thành cực kì rẻ để mở thị trường và cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc giá rẻ. 



Các model dòng A Series 

• 4 Kênh: KX-A7104SD6 

• 8 Kênh: KX-A7108SD6 



Dòng C Series 

• Là dòng sản phẩm giá rẻ nhưng dùng chuẩn nén tân tiến nhất là H.265 / H.265+ giúp tiết 
kiệm băng thông internet và dung lương ổ cứng có thể hơn 50% so vơi chuẩn nén H264 

Đối tượng sử dụng: 

• Người lắp đặt tư vấn cho các End User không quá chú trọng vào giá, cần độ ổn định nhưng 
cũng không quá yêu cầu khắt khe về chất lượng hình ảnh  có thể tư vấn dòng đàu ghi 
C7000 cùng với cam 2Mp , 1.3Mp, 1Mp để đạt hiệu quả nhất về giá thành cũng như chất 
lượng. Vì dòng đầu ghi này chuẩn nén H265+ nên đạt hiệu suất tốt về tiết kiệm băng thông 
cũng như lưu trữ. 

• Người lắp đặt tư vấn cho khách hàng EU hệ thống camera cho khu vực lớn cần nhiều cam 
(lên đến  tối đa 32 cam ), nhưng không muốn đầu tư quá nhiều , với yêu cầu về chất lượng 
hình ảnh tương đối (độ phân giải tối đa là 1080N) 

 



Thiết kế 
 

• Đa dạng mẫu mã: vỏ nhựa, vỏ sắt 

• Đa dạng lựa chọn: 4/8/16/32 kênh 

• Linh hoạt chuyển đổi IP-Analog 

• Mở rộng thêm kênh IP khi cần bổ sung camera trong hệ thống 

• Có hỗ trợ âm thanh trên cáp đồng trục -> kết nối camera CVI tích hợp mic để thu âm. 

 

 



Độ phân giải hỗ trợ 

• CVI 1.0MP – 720p 

• CVI 1.3MP – 960p 

• CVI 2.0MP – 1080N 

• IP max 6.0MP 



Chuẩn nén tiên tiến H.265 / H.265+ 

• Chuẩn nén tân tiến H.265 / H.265+ giúp tiết kiệm băng thông internet và dung lương 
ổ cứng có thể hơn 50% so với chuẩn nén H264. 



Hỗ trợ kết nối P2P – Sử dụng đơn giản 

• Người mới sẽ không phải lo các cài đặt phức tạp nữa. 

• Nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. 

• Có hỗ trợ tên miền miễn phí cho những cài đặt chuyên sâu hơn. 



Cấu hình mạnh hơn 

• Hỗ trợ cấu hình mạnh hơn -> Hoạt động ổn định hơn 



Giá thành cạnh tranh 



Các model dòng C Series 
 

• 4 kênh: KX-C7104TH1 / KX-C7104H1 (bỏ mẫu) 

• 8 kênh: KX-C7108TH1 

• 16 kênh: KX-C7116H1 / KX-C7216H1 

• 32 kênh: KX-C7232H1 

 



Dòng D Series 

• Dòng đầu ghi trung cấp phù hợp với nhu cầu cao về chất lượng hình ảnh và lưu trữ lâu dài với 
số lượng ổ cứng hỗ trợ lớn. 

Đối tượng sử dụng: 

• Người lắp đặt cần tư vấn cho người tiêu dùng không qua chú trọng về giá , có yêu cầu chất 
lượng hình ảnh cao (full HD 1080p / 4M-N/ 5M-N ) sử dụng cam 2.0 với dung độ phân giải 
thực, dùng với cam 4mp 5mp cho yêu cầu độ phân giải cao giá rẻ 

• Người lắp đặt cần tư vấn cho người tiêu dùng có yêu cầu bảo về an toàn cao   sử dụng các 
chứ năng IVS  và SMD để tăng cường khả năng cảnh báo sớm cho hệ thống camera, giảm báo 
động giả push về tốt hơn 

• Người lắp đặt cần tư vấn cho các công trình/ dự án số lương lớn 16/32 camera trở lên cần lưu 
trữ lâu với chất lượng hình ảnh và độ ổn định cao. 



Thiết kế 

• Đa dạng mẫu mã: vỏ nhựa, vỏ sắt 

• Đa dạng lựa chọn: 4/8/16/32 kênh 

• 1/2/4/8 HDD đáp ứng nhu cầu lưu trữ của các dự án lớn 

• Linh hoạt chuyển đổi IP-Analog 

• Mở rộng thêm kênh IP khi cần bổ sung camera trong hệ thống 

• Có hỗ trợ âm thanh trên cáp đồng trục -> kết nối camera CVI tích hợp mic để thu âm. 

 

 



Độ phân giải hỗ trợ 

• CVI 1.0MP – 720p 

• CVI 1.3MP – 960p 

• CVI 2.0MP – 1080P 

• CVI 4.0MP – 4MN 

• CVI 5.0MP – 5MN 

• IP max 6.0MP 



Chuẩn nén tiên tiến H.265 / H.265+ 

• Chuẩn nén tân tiến H.265 / H.265+ giúp tiết kiệm băng thông internet và dung lương ổ cứng có 
thể hơn 50% so với chuẩn nén H264. 



Hỗ trợ các cổng kết nối ngoại vi 
Các đầu ghi 4 và 8 ổ cứng hỗ trợ thêm các cổng kết nối: 

• Alarm In/Out  

• RS485  

• eSATA : Mở rộng ổ cứng 

 



Hỗ trợ các chức năng thông minh 

• Chức năng IVS 

• Chức năng SMD  

• Chức năng Face Detect 



Các Model dòng D Series 

• 4 kênh: KX-D8104TH1 / KX-D8104H1 

• 8 kênh: KX-D8108TH1 / KX-D8108H1 

• 16 kênh: KX-D8116H1 / KX-D8216H1 / KX-D8416H1 / KX-D8816H1 

• 32 kênh: kX- D8232H1 / KX-D8832H1 



Dòng D2K Series 

• Dòng đầu ghi trung cấp hỗ trợ độ phân giải cao hơn và phù hợp với các khách hàng đòi hỏi 
cao về độ nét hình ảnh. 

Đối tượng sử dụng:  

• Người lắp đặt cần tư vấn cho người tiêu dùng có yêu cầu về độ phân giải cao, ít quan tâm về 
giá. 

 

 



Thiết kế 
 

• Vỏ kim loại chuyên nghiệp và bền bỉ 

• Đa dạng lựa chọn: 4/8/16 kênh , 1/2 HDD 

• Linh hoạt chuyển đổi IP-Analog 

• Mở rộng thêm kênh IP khi cần bổ sung camera trong hệ thống 

• Có hỗ trợ âm thanh trên cáp đồng trục -> kết nối camera CVI tích hợp mic để thu âm. 

 

 



Độ phân giải hỗ trợ 

• CVI 1.0MP – 720p 

• CVI 1.3MP – 960p 

• CVI 2.0MP – 1080P 

• CVI 4.0MP – 4MP 

• CVI 5.0MP – 5MP 

• CVI 8.0MP – 4KL 

• IP max 8.0MP 



Chuẩn nén tiên tiến H.265 / H.265+ 

• Chuẩn nén tân tiến H.265 / H.265+ giúp tiết kiệm băng thông internet và dung lương ổ cứng có 
thể hơn 50% so với chuẩn nén H264. 



Cổng xuất hình HDMI 4K 

• Phù hợp với các màn 
hình độ phân giải cao 
UltraHD 4K 



Hỗ trợ các chức năng thông minh 

• Chức năng IVS 

• Chức năng SMD  

• Chức năng Face Detect 



Các Model dòng D2K Series 

• 4 kênh: KX-D2K8104H1 

• 8 kênh: KX-D2K8108H1 

• 16 kênh: KX-D2K8116H1 / KX-D2K8216H1 



Dòng D4K Series 

• Dòng đầu ghi cao cấp hỗ trợ độ phân giải cao hơn và phù hợp với các khách hàng đòi hỏi cao 
về độ nét hình ảnh (lên đến full 4K) 

Đối tượng sử dụng:  

• Người lắp đặt cần tư vấn cho người tiêu dùng có yêu cầu về độ phân giải cao, ít quan tâm về 
giá. 

 

 



Thiết kế 
 

• Vỏ kim loại chuyên nghiệp và bền bỉ 

• Đa dạng lựa chọn: 4/8 kênh 

• Linh hoạt chuyển đổi IP-Analog 

• Mở rộng thêm kênh IP khi cần bổ sung camera trong hệ thống 

• Có hỗ trợ âm thanh trên cáp đồng trục -> kết nối camera CVI tích hợp mic để thu âm. 

 

 



Độ phân giải hỗ trợ 

• CVI 1.0MP – 720p 

• CVI 1.3MP – 960p 

• CVI 2.0MP – 1080P 

• CVI 4.0MP – 4MP 

• CVI 5.0MP – 5MP 

• CVI 8.0MP – 4K 

• IP max 8.0MP 



Chuẩn nén tiên tiến H.265 / H.265+ 

• Chuẩn nén tân tiến H.265 / H.265+ giúp tiết kiệm băng thông internet và dung lương ổ cứng có 
thể hơn 50% so với chuẩn nén H264. 



Cổng xuất hình HDMI 4K 

• Phù hợp với các 
màn hình độ 
phân giải cao 
UltraHD 4K 



Hỗ trợ các chức năng thông minh 

• Chức năng IVS 

• Chức năng SMD  

• Chức năng Face Detect 



Các Model dòng D2K Series 

• 4 kênh: KX-D4K8104H1 

• 8 kênh: KX-D4K8108H1 



THANK YOU 


