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BẢNG GIÁ VIP PHỤ KIỆN CAMERA 

(cập nhật t1.2019)

Stt Hình ảnh Mã hàng Thông số chính ĐVT
 Đơn giá 

(VNĐ) 
Bảo hành Kho hàng

1 BNC-001
jac BNC dạng vít, mạ đồng, chất dầy, vít 

không bị trờn, hàng tốt 
hộp            400.000 N/A liên hệ

2 BNC-cable
Dây BNC, tiện cho thi công 

(túi 100 rắc)
túi            400.000 N/A sẵn hàng

3 DC male
cáp nguồn DC, lõi đồng nguyên chất, dây 

dài 20cm
bó            395.000 N/A sẵn hàng

3 BNC+F5
Jac BNC+F5. có gioăng cao su chống 

nước, hàng tốt
túi            400.000 N/A sẵn hàng

5 DC male jac DC, loại dùng vít đấu nối túi             395.000 N/A sẵn hàng

6
phích âm có đấu nối dây (túi 50 chiếc), 

mua lẻ 4000đ / 1 chiếc
cái                 5.000 N/A sẵn hàng

7 D20
Khớp nối vặn ren D20, dùng với hộp nối 

ngoài trời loại kín. (túi 150c)
túi             290.000 N/A sẵn hàng

8  11x11x5cm
Hộp nối nhựa 11x11x5cm, loại đục lỗ, 02 

lỗ đục sẵn kín mờ (thùng 100 chiếc)
chiếc               10.000 sẵn hàng

9  11x11x5cm
Hộp SP nối 11x11x5cm, loại kín (thùng 62 

chiếc)
chiếc             150.000 sẵn hàng

13 1.5m chiếc               30.000 sẵn hàng

14 3m chiếc               50.000 sẵn hàng

cáp HDMI loại tròn, 1.4 Version, đầu cắm 

mạ vàng 24K, 30AWG, OD 5.5mm, CCS. 

Hàng mới 100%.

http://www.anhnguyetcuong.vn/


15 5m

cáp HDMI loại tròn, 1.4 Version, đầu cắm 

mạ vàng 24K, 30AWG, OD 5.5mm, CCS. 

Hàng mới 100%.

chiếc               70.000 sẵn hàng

16 HDSP2-G Bộ chia HDMI 1 ra 2, hỗ trợ 4K, loại tốt, chiếc            350.000 6 tháng sẵn hàng

17 HDSP4-G Bộ chia HDMI 1 ra 4, hỗ trợ 4K, loại tốt chiếc            400.000 6 tháng sẵn hàng

HDE30M
kéo dài HDMI qua cáp mạng LAN, khoảng 

cách 30 mét
bộ             225.000 6 tháng sẵn hàng

18 HDES01
Kéo dài HDMI qua cáp mạng 60m. Hỗ trợ 

độ phân giải 1080P.
bộ            650.000 6 tháng sẵn hàng

19 HDMI-50m-4K
Kéo dài HDMI qua cáp mạng LAN, 

khoảng cách 50m, hỗ trợ độ phân giải 4K.
bộ         1.400.000 6 tháng sẵn hàng

22 HDES02

Kéo dài HDMI qua cáp mạng LAN, 

khoảng cách tối đa 150m. Có tính năng 

thông LAN (1 đầu ghi ra nhiều màn hình), 

hỗ trợ độ phân giải 1080P

bộ         1.250.000 6 tháng sẵn hàng

23 Bộ nhận tín hiệu -"Receiver" (mua lẻ) chiếc            675.000 6 tháng sẵn hàng

25

HDSE200-KVM

+ USB 

(hỗ trợ 720P)

Kéo dài HDMI qua cáp mạng LAN, 

khoảng cách 200m, có cổng cắm USB 

chuột điều khiển (hỗ trợ độ phân giải 

720P), có tính năng thông LAN 1 ra nhiều 

màn hình.

bộ         1.800.000 6 tháng sẵn hàng

26
Bộ nhận tín hiệu HDMI 120m +USB 

"Receiver" (mua lẻ)
           900.000 sẵn hàng

27

`

KVM 150m + 

USB

(hỗ trợ 4K)

Kéo dài HDMI qua cáp mạng LAN, 

khoảng cách 150m, có cổng cắm USB 

chuột điều khiển (hỗ trợ độ phân giải 4K), 

có tính năng thông LAN 1 ra nhiều màn 

hình.

bộ         2.500.000 6 tháng sẵn hàng

28 Bộ nhận tín hiệu -"Receiver" (mua lẻ)  liên hệ sẵn hàng

25

Bộ kéo dài HDMI qua cáp quang, khoảng 

cách kéo dài tối đa 20km. 

Ko có cổng USB

bộ          2.500.000 6 tháng sẵn hàng

29 HDES10
Bộ kéo dài HDMI + USB bằng dây cáp 

quang, khoảng cách kéo dài tối đa 20km. 
bộ          2.950.000 6 tháng sẵn hàng



30 LEI 12V-1.5A
Nguồn DC 12V 1.5A LEI loại trong nhà, 

(ko có đèn báo), nguồn tốt, dùng ổn định. 
chiếc               35.000 12 tháng sẵn hàng

31
Actiontec 12V 

1.8A (hoặc 2A)

Nguồn DC 12V 1.8A (2A) Actiontec

(giá có thể thay đổi tùy thời điểm, vui lòng liên 

hệ trước khi mua hàng)

chiếc               40.000 12 tháng liên hệ

32
12V 2A

Huntkey

Nguồn DC 12V 2A chính hãng Huntkey, 

loại trong nhà, nguồn tốt, dùng ổn định 

thích hợp lắp dự án

chiếc               45.000 12 tháng sẵn hàng

34 ACBEL 12V 5A

Nguồn ACBEL 12V 5AThích hợp dùng 

như nguồn tổng cho camera, hoặc dùng 

cho đầu ghi hình. Hàng tốt, hiếm lỗi.

chiếc             130.000 12 tháng sẵn hàng

35 Liteon 12V 5A

Nguồn Liteon 12V 5A. Thích hợp dùng 

như nguồn tổng cho camera, hoặc dùng 

cho đầu ghi hình. Hàng tốt, hiếm lỗi.

chiếc             130.000 12 tháng liên hệ

36 DC 12V-2A
Nguồn treo ngoài trời 12V 2A. Hàng tốt, 

hiếm lỗi.
chiếc               30.000 12 tháng sẵn hàng

37

46 Nguồn tổ ong loại tốt, bảo hành 24 tháng, tỷ lệ lỗi thấp, mua 20 chiếc tặng 01 chiếc

47 12V 5A Nguồn tổng tổ ong, 12V 5A - loại tốt chiếc  N/A   100.000 sẵn hàng

48 12V 10A Nguồn tổng tổ ong, 12V 10A - loại tốt chiếc  N/A   140.000 sẵn hàng

49 12V 15A Nguồn tổng tổ ong, 12V 15A - loại tốt chiếc  N/A   170.000 sẵn hàng

50 12V 20A -có quạt Nguồn tổng tổ ong, 12V 20A - loại tốt chiếc  N/A   210.000 sẵn hàng

51 12V 30A -có quạt Nguồn tổng tổ ong, 12V 30A - loại tốt chiếc  N/A   285.000 sẵn hàng

52

53 TDG

Tủ đựng đầu ghi hình, nắp mở lên, có 

khóa, có thể lắp ngang song song mặt đất, 

hoặc ốp vào tường tùy ý (có phụ kiện đi 

kèm). 

chiếc             250.000 N/A sẵn hàng

54  mua từ 10 chiếc giá chiếc             240.000 sẵn hàng

55 E5573

Bộ phát wifi 4G mini cầm tay E5573 

Huawei, tốc độ 150mbps. Có pin dự phòng 

Sử dụng liên tục 4~6h

chiếc            850.000 12 tháng sẵn hàng

Ghi chú: Nguồn treo 12V-2A mua 400c tặng 20c



56 B593

Modem wifi 3G/4G Huawei B593, 4 cổng 

LAN. Tốc độ cao, download lên tới 100Mbps 

và Upload lên tới 50Mbps. Phát wifi chuẩn 

B/G/N, tốc độ lên tới 300Mbps. Có khe cắm thẻ 

Sim 3G/4G trực tiếp nên cho độ ổn định kết nối 

rất cao. Nguồn 12V-2A

chiếc          1.300.000 12 tháng sẵn hàng

57
ST5812H

(bộ gồm 02 chiếc)

Gain 15dBi

Bandwidth: 300Mbps

Radiation Directional

Frequency Range 5.1-5.9 GHz

Polarization Dual – Polarization

Isolation -40dB (Max)

Front-to-Back Ratio -30dB (Max)

SideLobe  <-12dB

Ứng dụng: lắp camera thang máy, mỏ đá, 

cánh đồng, trang trại….

Giá chưa bao gồm 10% VAT

có Giấy chứng nhận hợp Quy

bộ          2.500.000 12 tháng sẵn hàng

58 VCN-001
Vỏ chụp nhôm cho camera (đơn giá đã bao 

gồm chân đế)
bộ             260.000 N/A sẵn hàng

59 CĐ-V Chân đế sắt to chiếc               60.000 N/A sẵn hàng

60 VCN-002
Vỏ chụp nhôm cho camera (đơn giá đã bao 

gồm chân đế)
bộ             290.000 N/A sẵn hàng

61 CĐ-T Chân đế tròn to chiếc               90.000 N/A sẵn hàng

62 GK-800C mic nấm siêu nhạy chiếc               80.000 6 tháng sẵn hàng

63 GK-801 mic sắt dạng vuông chiếc               90.000 6 tháng sẵn hàng

64 GK-805Q
mic siêu siêu nhạy, có khả năng lọc tạp âm. 

Phạm vi thu tiếng rộng 50-100m2
chiếc             280.000 6 tháng sẵn hàng

65 GK-803Q
mic siêu siêu nhạy, có khả năng lọc tạp âm. 

Phạm vi thu tiếng rộng 50-100m2
chiếc             320.000 6 tháng liên hệ

66 J-203A
Bộ chống nhiễu cho camera, nhiễu từ 

nhiễm điện 3 pha
bộ             280.000 6 tháng sẵn hàng



67 HDMI to AV Bộ chuyển HDMI sang AV chiếc  liên hệ 6 tháng sẵn hàng

68 VGA to AV Bộ chuyển đổi VGA sang AV chiếc  liên hệ 6 tháng sẵn hàng

69 VGA to LAN
bộ k dài VGA bằng cáp mạng LAN, cat5e 

hoặc cat6e, khoảng cách 30m
bộ  liên hệ 6 tháng sẵn hàng

70
cấp PoE

(DC12V input)

bộ cấp nguồn PoE trên dây cáp mạng

(khoảng cách 20-30m), DC12V
bộ               30.000 sẵn hàng

71
cấp PoE

(DC24V input)

bộ cấp nguồn PoE trên dây cáp mạng

(khoảng cách 100m), DC24V
bộ               70.000 liên hệ

72 BL-001
HD video balun chuyên dụng, loại dùng 

nẫy kẹp (hàng thường)
bộ              19.000 6 tháng sẵn hàng

73 BL-1080P
HD video balun chuyên dụng, loại dùng 

nẫy kẹp (hàng tốt, khuyên dùng)
bộ              25.000 6 tháng sẵn hàng

74
Balun 5MP 

(xanh)

HD video balun chuyên dụng, loại vặn vít 

(hàng tốt, khuyên dùng)
bộ              35.000 6 tháng sẵn hàng

75 3011HD
HD Video balun chuyên dụng (hàng tốt, 

khuyên dùng)
cặp               35.000 6 tháng sẵn hàng

76 PFA152 (Dahua)
Chân đế gắn cột, dùng với camera thân. 

Đai inox ôm cột tùy chọn kích thước
chiếc          1.850.000 N/A

liên hệ

77
Chân đế ôm cột camera PTZ. Đai inox ôm 

cột tùy chọn kích thước. 
chiếc             180.000 N/A sẵn hàng

78 9009 Đèn hồng ngoại rời, 9 led, điện áp 12V chiếc             280.000 N/A sẵn hàng

79 9015 Đèn hồng ngoại rời, 15 led, điện áp 12V chiếc             390.000 N/A sẵn hàng



* bảng giá trên có thể thay đổi mà không kịp báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% (trừ trừ một số mặt hàng đã bao gồm VAT)

* Miễn phí vận chuyển nội thành Đà Nẵng hoặc bến xe theo yêu cầu với đơn hàng có giá trị > 3.000.000 VNĐ, dưới 

3.000.000Đ vui lòng trả thêm phí ship 30.000Đ

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng!


