
 

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc… 

Lắp trọn bộ 1 camera 4.300.000 Lắp trọn bộ 5 camera 11.500.000 

Lắp trọn bộ 2 camera 5.600.000 Lắp trọn bộ 6 camera 12.800.000 

Lắp trọn bộ 3 camera 6.900.000 Lắp trọn bộ 7 camera 14.100.000 

Lắp trọn bộ 4 camera 8.200.000 Lắp trọn bộ 8 camera 15.400.000 

Hãng sản xuất :               Bảo hành 24 tháng  

 

Thông số kỹ thuật CAMERA: 

- Camera có chứng năng quan sát cả ngày và đêm, hồng ngoại xa 30m 

- Vỏ bằng chất liệu nhựa chống cháy.  

- Camera có độ phân giải HD 2.0 Megapixel. 

- Camera có khả năng chống nhiễu, chống ngược sáng 

- Camera bảo hành 24 tháng, thời gian sử dụng có thể đạt 5 - 7 năm.  

- Camera dạng bán cầu phù hợp lắp trong nhà, camera dạng thân trụ phù hợp lắp 
ngoài trời và có thể chống mưa, nắng. 

 

 



Thông số kỹ thuật ĐẦU GHI: 

- Đầu thu hình cho chất lượng hình ảnh HD 1080P 

- Có thể gắn ổ cứng lên đến 6000GB 

- Tốc độ xử lý hình ảnh nhanh hơn  

- Tăng gấp đôi khả năng lưu trữ hình ảnh. 

- Có thể hỗ trợ từ 6 - 30 người truy cập cùng một lúc. 

- Hỗ trợ cài đặt xem qua điện thoại, ti vi, máy vi tính, ipad.... 

- Đầu ghi hình bảo hành 24 tháng 

Ổ cứng lưu trữ Seagate: 250 Gb 

 Có khả năng ghi và xem liên tục 

- Có khả năng chống cháy nổ tương đối cao 

- Bảo hành chính hãng 24 tháng 

Nguồn Camera và các phụ kiện đi kèm:  

 Nguồn Camera có khả năng toả nhiệt tốt, chống cháy nổ, chống suy dòng 

Jack BNC, ổn địn tín hiệu 

Dây cáp tín hiệu có độ bền và chất lượng cao, 128 sợi dây bạc chống nhiễu 

Dây điện có độ bền cao, chịu nhiệt và điện áp cao, lõi đồng nguyên chất chống hao tổn 
điện. 

Quyền lợi của khách hàng 

- Giá đã bao gồm nhân công lắp đặt và cài đặt camera. 

- Khuyễn mãi dây tín hiệu ( dây liền nguồn ) là 10m / 01 camera  ( phát sinh tính 
10.000đ / 01m) 

- Miễn phí tên miền xem camera năm đầu . ( Xem từ xa ổn định ) 

- Bảo hành sản phẩm trong 24 tháng. 

- Đổi mới sản phẩm trong 12 tháng nếu do lỗi của nhà sản xuất  



- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại công trình trong 03 tháng ( kể từ ngày lắp đặt ) 

* Quý khách lưu ý:  

 - Giá trên đã bao gồm trọn gói không phát sinh gì thêm trong quá trình lắp đặt (trừ 
trường hợp lắp vượt quá số dây khuyến mãi, khách hàng có nhu cầu nâng cao dung 
lượng ổ cứng để lưu trữ hình ảnh lâu hơn, phát sinh ống ghen nhựa, ghen con sâu,kệ 
đỡ, hộp kỹ thuật, chạy dây ngầm trong tường, và một số vật tư do yêu cầu riêng của 
khách hàng ). 

=> Gói camera  trên đã đầy đủ các chức năng xem trực tiếp hoặc xem lại 

Giảm ngay 100.000đ/ 01 camera cho khách hàng ở xa mua sản phẩm về tự lắp 
đặt. Lắp đặt camera rất đơn giản nên khách hàng có thể tự lắp hoặc nhờ thợ điện 
nước lắp giùm camera. Sài Gòn Com sẽ giúp bạn cài đặt từ xa và các hướng dẫn cần 
thiết để có thể xem qua mạng hay trên ti vi,điện thoại… 

Giao hàng trên toàn quốc ( khách hàng nhận hàng và thanh toán cho người giao 
hàng ) 

- Cam kết làm hài lòng 100% khách hàng. Nếu khách hàng không hài lòng về chất 
lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của Hoàng Phát thì khách có thể trả lại hàng trong 
vòng 7 ngày và nhận lại số tiền mua hàng ( trừ số tiền vận chuyển và nhân công lắp đặt 
nếu có) 

Điều gì làm nên sự khác biệt của SGCOM 

- Mọi sản phẩm đều chính hãng và mới 100%. 

- Dây tín hiệu và dây điện nguồn đều có chất lượng tốt, có khả năng chống nhiễu. 

- Không lắp cho khách hàng sản phẩm giá rẻ, chất lượng kém. 

- Dịch vụ lắp đặt nhanh, thẩm mỹ, tiết kiệm dây nhất cho khách hàng. 

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng tốt nhất. 

- Hỗ trợ Demo hình ảnh thực tế tại nhà, khách hàng ưng ý mới lắp.  

- Chúng tôi chuyên về sản phẩm và dịch vụ camera nên sự chuyên nghiệp rất cao. 

Điện thoại: 08 36 100 940 - 08 35 92 00 62  - Zalo : 094 674 29 29 

Website: http://phukiencongtrinh.com -  http://camerasg.com  

http://hoangphatcamera.com/lap-dat-camera-quan-sat.html
http://phukiencongtrinh.com/
http://camerasg.com/

