








Giới thiệu KBVISION Việt Nam 





















 Trung tâm bảo hành tại TP.Hồ Chí Minh, giúp rút ngắn thời gian sửa chữa 

  Phục vụ chính sách hỗ trợ tốt nhất cho MD và SD trong việc bảo hành, bảo trì. 

 Hỗ trợ tƣ vấn trƣớc và sau bán hàng. Đặc biệt, có bộ phận dự án hỗ trợ tƣ vấn 

chuyên biệt cho mảng dự án. 

 Chính sách bảo hành tốt nhất lên đến 24 tháng (3 tháng đổi mới và 9 tháng đổi 

sản phẩm tƣơng đƣơng). 



 Trụ sở chính tại TP.HCM có chức năng nghiên cứu hỗ trợ thị trƣờng, làm các hoạt động 

nhƣ : Hội thảo, Roadshow, Talkshow…để mở rộng thị trƣờng. 

 Kết hợp với SD làm biển bảng để tăng sự hiện diện và nhận diện thƣơng hiệu. 

 Liên tục ra các chƣơng trình khuyến mãi để tăng lợi nhuận cho SD.  



• Tích điểm đổi tiền – Quy đổi sang tiền mặt. 

• Cơ hội trúng nhiều sản phẩm có giá trị cao từ 

vòng quay may mắn. 

• Mua càng nhiều cơ hội may mắn càng cao. 



 TẢI APP KBMEMBER 

TẶNG NGAY 300 ĐIỂM 

VÀO TẢI KHOẢN ĐỂ 

THAM GIA CHƢƠNG 

TRÌNH BỐC THĂM 

TRÚNG THƢỞNG 



BỘ KIT KBVISION – CẮM LÀ CHẠY – GIÁ RẺ.  

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BỘ KIT 

1. Tối ƣu hóa chi phí 

2. Hình ảnh 1080P sắc nét 

3. Hoạt động ổn định 

4. P2P với server đặt tại Việt Nam  



TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ 

• Giá rẻ 

• Cắm là chạy, giảm chi phí nhân công và thời 

gian cấu hình thiết bị. 

• Kết nối đơn giản, không phụ thuôc vào 

nguồn rời, không gian.. 

• Chuẩn nén H.265+ tối ƣu hóa lƣu trữ giảm 

chi phí đầu tƣ vào ổ cứng. 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BỘ KIT  



Camera cho hình ảnh sắc nét với độ phân giải 1080P 

Camera KIT đƣợc hỗ trợ ống kính độ phân giải cao và chipset cao cấp hỗ trợ các tính năng chống ngƣợc 

sáng chống nhiễu, hình ảnh từ đầu ghi ra màn hình sắc nét. 

Camera IP 2.0MP Camera CVI 2.0MP 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BỘ KIT  



HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH 

Bộ KIT KBVISION cho đƣờng truyền kết 

nối ổn định, ít bị ảnh hƣớng của các yếu tố 

khách quan (nhiễu điện, hỏng nguồn, sai 

chuẩn...) 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BỘ KIT  



Hỗ trợ P2P với server đặt tại Việt Nam 

Hỗ trợ truy cập vào đầu ghi hoặc camera 

KBVISION thông qua P2P ( QR code) một 

cách nhanh chóng và kết nối ổn định thông 

qua phần mềm KBiVMS trên máy tính và 

KBVIEW LITE, KBVIEW PRO….trên 

thiết bị di động. 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BỘ KIT  



Cắm là chạy 

Kết nối ổn định 

Camera sắc nét 

Kết nối đơn giản 

 

Xuất hình 1080 

Tối ƣu dữ liệu 

lƣu trữ với 

H.265+ 

Ngƣời dùng 

P2P dễ dàng 

Tiết kiếm chi phí, hệ thống đơn giản 

 SƠ ĐỒ MÔ HÌNH KIT IP 

Máy tính 

Thiết bị di động 



IP camera KIT 

KBVISION 

 

IP camera KIT UNV 

 

EZ IP camera KIT 

Dahua 

 

Độ phân giải IPC 

 

Lên đến 6.0Mp 2.0MP 2.0MP 

Băng thông mạng 

 

40Mbps 40Mbps 40Mbps 

Xuất hình 1080 

 

có có có 

Số kênh IPC hỗ trợ 8 kênh 4 kênh 4 kênh 

 SO SÁNH VỚI NHỮNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 



SẢN PHẨM KIT KB VISION 

MODEL SẢN PHẨM GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) 

KIT 2  

Gồm: KX-K2001N2 - 2cái + 

KX-K8104PN2 - 1cái 

 

3.940.000 

KIT 4  

Gồm: KX-K2001N2 - 4cái + 

KX-K8104PN2 - 1cái 

 

5.350.000 

KIT 8  

Gồm: KX-K2001N2 - 8cái + 

KX-K8108PN2 - 1cái 

 

9.260.000 



CAMERA WIFI HOME IP : KBWIN, KBONE – GIẢI 

PHÁP CHO GIA ĐÌNH 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC 

Tính năng KB ONE Sản phẩm cùng phân khúc 

Phát hiện chuyển 

động 

• Phát hiện và theo dõi 

đối tƣợng thông minh. 

• Chỉ cảnh báo khi có đối tƣợng 

chuyển động. 

Đàm thoại 2 

chiều 

• Đàm thoại 2 chiều cùng 

lúc. 

• Đàm thoại 2 chiều nhƣng không 

cùng lúc. 

Phân biệt đối 

tƣợng chuyển 

động 

• Có khả năng phân biệt 

đối tƣợng chuyển động 

là con ngƣời. 

• Với tất cả đối tƣợng chuyển động 

trong khu vực đều báo động. 

Tính năng khác • Phát hiện âm thanh bất 

thƣờng. 

 



DÒNG SẢN PHẨM KBONE 

Sản phẩm KN-H22PW KN-H21PW KN-H22W KN-2001/4001WN KN-2002/4002WN 

Hình ảnh 

Tính năng nổi bật • Smart Tracking : 

tự động theo dõi 

thông minh. 

• Chế độ ẩn 

camera khi 

không dùng đến. 

• Đàm thoại 2 

chiều. 

• Smart Tracking : tự động theo 

dõi thông minh. 

• Chế độ ẩn camera khi không 

dùng đến. 

• Phát hiện con ngƣời. 

• Phát hiện âm thanh bất thƣờng. 

• Đàm thoại 2 chiều. 

• Phát hiện con ngƣời. 

• Phát hiện âm thanh 

bất thƣờng. 

• Đàm thoại 2 chiều. 

 

• Cảnh báo chuyển 

động. 

• Tích hợp micro, thu 

âm trực tiếp trên 

camera. 

• Cảnh báo chuyển 

động. 



Camera Starlight/Full Color - Đập Tan Bóng Tối 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



CAMERA STARLIGHT/ STARLIGHT FULL COLOR 

• Với ống kính khẩu độ rộng giúp cảm biến thu ánh sáng tốt hơn, giúp camera Starlight có thể hiển thị màu sắc 

vật thể trong điều kiện môi trƣờng xung quanh có ánh sáng yếu. 

• Camera Full Color đƣợc tích hợp sẵn 2 đèn LED trợ sáng cung cấp ánh sáng có màu kể cả trong điều kiện trời 

tối. 

 Camera Full Color  Camera Starlight  Camera Thƣờng 
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• Camera Starlight cho hình ảnh hồng ngoại tốt hơn camera thƣờng. 

• Camera Full Color vẫn cho hình ảnh có màu bất chấp mọi điều kiện đêm/ngày. 

• Phù hợp cho nhà kho hoặc những khu vực yêu cầu quan sát hình ảnh có màu 24/7. 

 Camera Full Color  Camera Starlight  Camera Thƣờng 

CAMERA STARLIGHT/ STARLIGHT FULL COLOR 



CAMERA F-Series STARLIGHT FULL COLOR (Chipset Sony) 

KX-F2102L 
Giá: 800.000VNĐ 

KX-F2203L-A KX-F2204S-A 

KX-F2203L 

Giá: 900.000 VNĐ 

Giá: 1.000.000 VNĐ Giá: 1.040.000VNĐ 

KX-F2101S 
Giá: 950.000 VNĐ 



Dòng sản phẩm camera Y Series (Analog + IP)  

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



KX-Y1002C4     KX-Y2001C4  

KX-Y1001C4     KX-Y2002C4 

KX-Y1011S4     KX-Y2002S4 

KX-Y1012S4     KX-Y2021S4 



 KX-Y1001N     KX-Y1002N       KX-Y3001N     KX-Y3002N 

KX-Y4001N2    KX-Y4002N2      KX-Y2001N2    KX-Y2002N2 

KX-Y4001SN3   KX-Y4002SN3     KX-Y2002N3    KX-Y2001SN3 

KX-Y4002AN3   KX-Y2002SN3     KX-Y2002AN3 

 



Camera PIR thế hệ mới 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 





CAMERA PIR ANALOG 

KX-2001C.PIR 

Giá: 740.000VNĐ 

KX-5003C.PIR 

KX-5001C.PIR 

Giá: 990.000 VNĐ 

Giá: 1.145.000 VNĐ 

KX-2003C.PIR 

Giá: 1.090.000 VNĐ 



Tính năng SMD 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG SMD 
(cảnh báo chuyển động thông minh) 

 Nếu có chuyển động trong khu vực đã quy định , camera sẽ tự động cảnh 

báo khi có ngƣời chuyển động (phân biệt đƣợc con ngƣời với bóng, thay 

đổi cƣờng độ ánh sáng, động vật….)  và thực hiện các hành động đặt từ 

trƣớc (Chụp hình, gửi email, cảnh báo âm thanh, kích hoạt ngõ ra báo 

động, cảnh bảo trên phần mềm trên điện thoại…). 

 Ngƣời dùng có thể điều chỉnh độ nhạy, chọn khu vực phát hiện, đặt thời 

gian áp dụng phát hiện chuyển động. 

 

SMD là gì ? 





GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG SMD 
(cảnh báo chuyển động thông minh) 

Tính năng nổi bật của SMD so với MD (motion detection). 

Truy xuất dữ liệu dễ dàng vì tích 
hợp đƣợc tính năng lọc đối 
tƣợng (con ngƣời và phƣơng 
tiện), rút ngắn thời gian tìm kiếm 
trong cùng 1 khoảng thời gian so 
với hệ thống cũ. 



GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG TÌM KIẾM SMD 
(Tìm kiếm thông minh) 

Những model hỗ trợ chức năng SMD. 

ĐẦU 

GHI 

KX-4K8104H1 KX-4K8108H1 

Series 4K 

Series 8000 

KX-8104H1 

KX-8108H1 

KX-8116H1 

KX-8216H1 KX-8232H1 



Công nghệ AI 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 





CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  



CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  



GIỚI THIỆU CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI VÀ 

ĐẦU GHI NVR NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT 

Giới thiệu về công nghệ nhận diện khuôn mặt  

• Thông qua việc sử dụng các thuật toán 

học sâu để phân tích hình ảnh khuôn mặt, 

camera KBVISION có thể phân tích sáu 

thuộc tính khuôn mặt từ mỗi khung hình, 

bao gồm Tuổi tác, Giới tính, Sắc thái (Vui 

vẻ / ngạc nhiên / Bình thƣờng / Tức giận/ 

Buồn bã / Bối rối / Sợ hãi) hoặc mặt nạ, 

ria mép & râu.  



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN 

DIỆN KHUÔN MẶT  

- Chụp khuôn mặt là một ứng 

dụng phần mềm tự động chụp 

khuôn mặt từ trong hình ảnh 

kỹ thuật số hoặc khung hình 

video từ nguồn video sau đó 

so sánh với cơ sở dữ liệu để 

nhận diện.. 



- So sánh hệ thống camera cũ và hệ thống camera AI mới 

CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  



• Các tính năng nổi bật của camera AI thế hệ mới 

Tốc độ xử lý nhanh gấp 2 

lần: thời gian từ lúc chụp 

đến lúc xử lý thông tin và 

cho ra kết quả nhanh hơn 2 

lần so với công nghệ cũ 

(camera hỗ trợ chụp hình 

khuôn mặt)... 

CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  



• Các tính năng nổi bật của camera AI thế hệ mới 
 Siêu dữ liệu. 

CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  



CAMERA IP THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI 

VÀ ĐẦU GHI IP AI 
GIỚI THIỆU  

• Các tính năng nổi bật của camera AI thế hệ mới 
 Chụp đƣợc số lƣợng lớn khuôn mặt cùng lúc. 

KX-A2003Ni KX-A2004Ni KX-A2005Ni 



GIỚI THIỆU CAMERA IP 

THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI VÀ 

ĐẦU GHI IP AI 

Model đầu ghi tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt. 
Nhận diện khuôn mặt 

Hàng rào bảo vệ 

Băng thông tối đa 200Mbps 

Độ phân giải lên đến 12MP 

Tối đa 16 kênh (KX-

A4K8216N2) và 32 kênh (KX-

A4K8432N2) IP 

8 kênh mã hóa 1080P 

Tối đa 8HDD 

ANPR (tự nhận diện biển số xe)  

KX-A4K8216N2 KX-A4K8432N2 

KX-A4K8216N3P16 KX-A4K8832N3 



 




