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Giá trị thặng dư cho bạn

Intelligent Dynamic Noise Reduction 
Cảnh tĩnh với ít chuyển động hay không có chuyển 
động thì cần băng thông thấp hơn. Bằng cách phân 
biệt thông minh giữa tín hiệu nhiễu và chuyển động 
thật, tính năng Intelligent Dynamic Noise Reduction 
giúp giảm băng thông lên tới 50%. Tuy nhiên, vì 
giảm nhiễu tận gốc trong quá trình thu nhận hình 
ảnh nên băng thông thấp hơn không làm giảm 
chất lượng video. Với Intelligent Dynamic Noise 
Reduction, mục tiêu của chúng tôi là giảm đáng 
kể chi phí lưu trữ và áp lực tải mạng bằng cách 
chỉ dùng băng thông khi cần.

Intelligent Auto Exposure
Sự thay đổi ánh sáng mặt trước và sau (ánh sáng 
ngược) có thể làm hỏng ảnh. Để có được hình ảnh 
hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, tính năng Intelligent 
Auto Exposure sẽ tự động điều chỉnh độ phơi sáng 
của camera. Tính năng này giúp bù sáng ưu việt ở 
mặt trước và bù sáng ngược hiệu quả nhờ tự động 
điều chỉnh theo sự thay đổi của điều kiện chiếu 
sáng. Với Intelligent Auto Exposure, mục tiêu của 
chúng tôi là đạt mức phơi sáng hoàn hảo mọi lúc.

Intelligent Tracking
Khi giám sát qua video, đối tượng chuyển động 
thường là đối tượng quan trọng nhất cần theo dõi. 
Intelligent Tracking tự động theo dõi đối tượng 
chuyển động dựa trên các quy tắc cảnh báo đặt 
trước hoặc một lần bấm đơn giản. Khi phân biệt 
thông minh giữa một và nhiều điểm tham chiếu, 
Intelligent Tracking sẽ có khả năng theo dõi không 
gián đoạn. Tự động điều chỉnh tầm quan sát sẽ 
bảo đảm thu nhận tối ưu đối tượng cần quan sát. 
Với Intelligent Tracking, mục tiêu của chúng tôi là 
không bao giờ mất dấu đối tượng cần theo dõi.

Intelligent Video Analysis
Chỉ sau 20 phút, bạn có thể bỏ qua 90% hoạt động 
trên màn hình. Tính năng Intelligent Video Analysis 
hỗ trợ bằng cách cảnh báo bạn khi chuông đặt 
trước được kích hoạt. Nhờ kết hợp thông minh đến 
8 quy tắc, các nhiệm vụ phức tạp sẽ trở nên dễ 
dàng và giảm cảnh báo sai đến mức thấp nhất. 
Intelligent Video Analysis còn tăng ý nghĩa và cấu 
trúc cho video của bạn bằng cách bổ sung siêu dữ 
liệu. Điều này cho phép bạn truy xuất nhanh hình 
ảnh liên quan từ video dài hàng giờ đồng hồ. Siêu 
dữ liệu cũng có thể dùng làm bằng chứng đanh 
thép trước tòa hay để tối ưu hóa quy trình kinh 
doanh, như dựa trên tổng số người hay thông tin 
về mật độ đám đông. Với Intelligent Video Analysis, 
mục tiêu của chúng tôi là cảnh báo bạn khi cần 
và giúp bạn nhanh chóng truy xuất đúng dữ liệu.

starlight 
Tất cả các camera starlight đều cung cấp độ 
nhạy sáng tốt nhất so với máy cùng dòng, phạm vi 
động lớn và bù sáng mặt trước và mặt sau ưu việt. 
Camera dạng starlight chụp ảnh có độ phân giải 
đến 5 megapixel, ngay cả trong điều kiện ánh sáng 
cực yếu. Những camera này cung cấp hình ảnh có 
độ chi tiết rõ ràng. Công nghệ cảm biến mới nhất, 
kết hợp với giảm nhiễu tinh vi, tạo nên độ nhạy sáng 
đáng kinh ngạc. Với tốc độ khung hình cao đến 
60 hình mỗi giây, bạn có thể chụp vật thể chuyển 
động nhanh với độ phân giải cao. Với đặc điểm kỹ 
thuật ấn tượng, máy có thể trở thành camera siêu 
việt hoạt động 24/7. Với dòng sản phẩm starlight, 
mục tiêu của chúng tôi là thấy rõ những gì diễn 
ra trong bóng tối.

4K ultra HD
Quan sát một khu vực lớn và nhận dạng vật thể 
ở khoảng cách xa là công việc rất khó khăn. 
Đó là lý do công nghệ 4K siêu HD của sản 
phẩm DINION IP ultra 8000 MP chúng tôi lại 
cung cấp độ phân giải 12 megapixel để có 
được mức chi tiết ấn tượng ngay cả khi phóng 
to. Với tốc độ khung hình cao đáng nể là 
20 hình mỗi giây cho camera 12 megapixel, 
bạn có thể chụp vật thể chuyển động nhanh với 
độ phân giải cao. Tốc độ và các độ phân giải 
này tạo mức độ chi tiết quan trọng khi thu thập 
bằng chứng. Hình ảnh được tạo ra đạt mức 
chi tiết hoàn hảo và giúp phân tích hiệu quả sự 
kiện đã diễn ra. Camera có khả năng quét tổng 
thể theo góc rộng và với nhiều điểm tiêu cự 
trên một màn hình, giúp bạn tập trung vào chi 
tiết mà không bỏ quên tổng thể ảnh lớn hơn. 
Với DINION IP ultra 8000 MP, mục tiêu của 
chúng tôi là cho phép bạn thấy từng chi tiết, 
ở mọi nơi.

Xem phim của chúng tôi

IDNR4K ultra HDstarlight IAE
Intelligent 
Tracking IVA
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP micro 2000 ▶FLEXIDOME IP micro 5000

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NUC-21002-F2 NUC-21012-F2 NUC-51022-Fxx NUC-51051-Fxx
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/– –/– –/– –/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – – –
4K ultra HD – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa VGA HD 720p HD 1080p 5MP
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/4" 1/4" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 480p 30 fps@7 20p 30 fps@ 1080p 12 fps@ 5MP
Trong nhà/ngoài trời/trong xe  ∎/–/– ∎/–/– ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
Ngày/đêm ∎ (điện tử) ∎ (điện tử) ∎ (điện tử) ∎ (điện tử)
Dải Động Rộng (WDR) 76dB 76dB 76dB 65dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ ∎ – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ – –

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 1 lux 1 lux 0,4 lux (F4)
1 lux (F2/F2M)

0,8 lux (F4)
2 lux (F2/F2M)

Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) – – 0,4 lux (F4)
1 lux (F2/F2M)

0,8 lux (F4)
2 lux (F2/F2M)

Tầm nhìn ban đêm – – – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – – –

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – – – –
Tiêu cự 2,5 mm 2,5 mm 3,6 mm (F4)

2,5 mm (F2/F2M) 
3,6 mm (F4)  

2,5 mm (F2/F2M)

Góc nhìn ngang (HAoV) 66,7° 89° 97° (F4)
135° (F2/F2M)

74° (F4)
105° (F2/F2M)

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

24/10/5/2 26/10/5/3 34/13/7/3 (F4)
16/6/3/2 (F2)

69/27/14/7 (F4)
40/16/8/4 (F2)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo –/– –/– –/– –/–
Đầu vào/ra âm thanh – – – –
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/∎ –/∎ –/∎ –/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết – – IP66 IP66
Chống phá hoại – – IK08 IK08
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50° C (-4° đến 122 °F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
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 ▶ 44,9 mm

IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP indoor 4000 HD ▶FLEXIDOME IP indoor 4000 IR ▶FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD ▶FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR

∎ Có – Không có

Số hiệu thương mại NIN-41012-V3 NII-41012-V3 NDN-41012-V3 NDI-41012-V3
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – – –
4K ultra HD – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 720p/1,3 MP (4:3)
Loại cảm biến hình ảnh 1/2,7" 1/2,7" 1/2,7" 1/2,7"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 720p 30 fps@ 720p 30 fps@ 720p 30 fps@ 720p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/–/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB 76dB 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ ∎ – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,05 lux 0 lux (IR bật) 0,05 lux 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm – ∎ (hồng ngoại) – ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – 15 m (50 ft) – 15 m (50 ft)

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – – – –
Tiêu cự 3,3-10 mm 3,3-10 mm 3,3-10 mm 3,3-10 mm 
Góc Nhìn Ngang (HAoV) 35,3°-105,5° 35,3°-105,5° 35,3°-105,5° 35,3°-105,5°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

16-79/6-31/3-16/2-8 16-79/6-31/3-16/2-8 16-79/6-31/3-16/2-8 16-79/6-31/3-16/2-8

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 1/1 1/1 1/1 1/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết – – IP66 IP66
Chống tác nhân phá hoại – – IK10 IK10
Nhiệt độ vận hành -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
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Detect/Observe/Recognize/Identify
(Distances in m according to EN-50132-7 
standard)

IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP indoor 5000 HD ▶FLEXIDOME IP indoor 5000 MP

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NIN-51022-V3 NIN-50022-A3 NIN-50051-A3
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – –
4K ultra HD – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 1080p HD 1080p 5MP
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/2,7" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p 12 fps@ 5MP
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB 81dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ ∎ ∎
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,24 lux 0,24 lux 0,35 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux
Tầm nhìn ban đêm – – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – –

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – ∎ ∎
Tiêu cự 3-10 mm 3-10 mm 3-10 mm 
Góc nhìn ngang (HAoV) 36°-117° 36°-117° 27,8°-86,6°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 55-208/22-83/11-42/5-21

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 1/1 1/1 1/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết – – –
Chống tác nhân phá hoại – – –
Nhiệt độ vận hành -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP indoor 5000 IR

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NII-51022-V3 NII-50022-A3 NII-50051-A3
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – –
4K ultra HD – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 1080p HD 1080p 5MP
Loại cảm biến hình ảnh 1/2,7" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p 12 fps@ 5MP
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB 81dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ ∎ ∎
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,24 lux 0,24 lux 0,35 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm 15 m (50 ft) 15 m (50 ft) 15 m (50 ft)

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – ∎ ∎
Tiêu cự 3-10 mm 3-10 mm 3-10 mm 
Góc Nhìn Ngang (HAoV) 36°-117° 36°-117° 27,8°-86,6°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 55-208/22-83/11-42/5-21

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 1/1 1/1 1/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết – – –
Chống tác nhân phá hoại – – –
Nhiệt độ vận hành -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NDN-50022-A3 NDI-50022-A3 NDN-50051-A3 NDI-50051-A3
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – – –
4K ultra HD – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 1080p HD 1080p 5MP 5MP
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/2,7" 1/2,7" 1/3" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p 12 fps@ 5MP 12 fps@ 5MP
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB 81dB 81dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,24 lux 0,24 lux 0,35 lux 0,35 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,05 lux 0 lux (IR bật) 0,05 lux 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm – ∎ (hồng ngoại) – ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – 15 m (50 ft) – 15 m (50 ft)

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm ∎ ∎ ∎ ∎
Tiêu cự 3-10 mm 3-10 mm 3-10 mm 3-10 mm 
Góc nhìn ngang (HAoV) 36°-117° 27,8°-86,6° 36°-117° 36°-117°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 55-208/22-83/11-42/5-21 55-208/22-83/11-42/5-21

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 1/1 1/1 1/1 1/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ –/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết IP66 IP66 IP66 IP66
Chống tác nhân phá hoại IK10 IK10 IK10 IK10
Nhiệt độ vận hành -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR ▶FLEXIDOME IP 7000 VR ▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NIN-733-Vxxxx NIN-832-Vxxxx NIN-932-VxxIPx
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog ∎ (chỉ kiểu IVA)/– ∎ (chỉ kiểu IVA)/– ∎/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) ∎ – –
4K ultra HD – – –
Intelligent Video Analysis (IVA) tích hợp ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p HD 1080p
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 60 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 84dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 76dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 90dB (với IAE + 16dB)
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng ∎ ∎ ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,017 lux (V03xx)
0,03 lux (V10xx)

0,22 lux (V03xx)
0,4 lux (V10xx)

0,25 lux (V03xx)
0,45 lux (V10xx)

Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,0057 lux (V03xx)
0,01 lux (V10xx)

0,05 lux (V03xx)
0,1 lux (V10xx)

0,08 lux (V03xx)
0,15 lux (V10xx)

Tầm nhìn ban đêm ∎ (starlight) – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – –

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) ∎ ∎ ∎
Tự động biến đổi tiêu điểm ∎ ∎ ∎
Tiêu cự 3-9 mm (V03xx) 

10-23 mm (V10xx)
3-9 mm (V03xx)

10-23 mm (V10xx)
3-9 mm (V03IPx) 

10-23 mm (V10IPx)

Góc nhìn ngang (HAoV) 32°-96° (V03xx)
12,4°-28° (V10xx)

38°-121° (V03xx) 
14,8°-34° (V10xx)

28°-83° (V03IPx) 
10,9°-24° (V10IPx)

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

23-89/9-35/5-18/2-9 (V03xx)
103-236/41-94/21-47/10-24 (V10xx)

22-112/9-44/4-22/2-11 (V03xx)
126-296/50-117/25-59/13-30 (V10xx)

43-154/17-61/9-31/4-15 (V03xx)
181-402/72-160/36-80/18-40 (V10xx)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt (chỉ kiểu sản phẩm IVA), 
video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  
đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 

sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, đăng JPEG nhận 
dạng khuôn mặt tốt nhất, video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎ ∎ ∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết IP66 IP66 IP66
Chống tác nhân phá hoại IK10 IK10 IK10
Nhiệt độ vận hành -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F) -30° đến 50° C (-22° đến 122° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP starlight 7000 RD ▶FLEXIDOME IP 7000 RD ▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NDN-733Vxx-xx NDN-832Vxx-xx NDN-932Vxx-IP
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog ∎ (chỉ kiểu IVA)/∎ ∎ (chỉ kiểu IVA)/∎ ∎/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) ∎ – –
4K ultra HD – – –
Intelligent Video Analysis (IVA) tích hợp ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p HD 1080p
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 60 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 84dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 76dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 90dB (với IAE + 16dB)
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng ∎ ∎ ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,017 lux 0,22 lux 0,25 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,0057 lux 0,05 lux 0,08 lux
Tầm nhìn ban đêm ∎ (starlight) – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – –

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) ∎ ∎ ∎
Tự động biến đổi tiêu điểm – – –
Tiêu cự 1,8-3 mm (V02-xx), 3,8-13 mm (V03-xx), 

9-40 mm (V09-xx)
1,8-3 mm (V02-xx), 3,8-13 mm (V03-xx), 

9-40 mm (V09-xx)
1,8-3 mm (V02-xx), 3,8-13 mm (V03-xx),

9-40 mm (V09-xx)

Góc nhìn ngang (HAoV) 77°-105° (V02-xx), 21°-72° (V03-xx),
7,1°-30° (V09-xx)

87°-115°(V02-xx), 26°-87°(V03-xx),
8,5°-37° (V09-xx)

70°-98°(V02-xx), 19°-63°(V03-xx),
6,2°-26° (V09-xx)

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

20-32/8-13/4-6/2-3 (V02-xx)
35-138/14-55/7-28/4-14 (V03-xx)

96-413/38-164/19-83/10-41 (V09-xx)

16-40/6-16/3-8/2-4 (V02-xx)
27-166/11-66/5-33/3-17 (V03-xx)

77-517/30-205/15-103/8-52 (V09-xx)

22-55/9-22/4-11/2-5 (V02-xx)
42-229/17-91/8-46/4-23 (V03-xx)

111-709/44-281/22-142/11-71 (V09-xx)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 
sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  
đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 

sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, đăng JPEG nhận 
dạng khuôn mặt tốt nhất, video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎ ∎ ∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/– –/–

Vỏ Xếp loại thời tiết IP66 & IP67  IP66 & IP67 IP66 & IP67
Chống phá hoại Vượt quá IK10 Vượt quá IK10 Vượt quá IK10
Nhiệt độ hoạt động -50° đến 50° C (-58° đến 122 °F) -50° đến 50° C (-58° đến 122° F) -50° đến 50° C (-58° đến 122° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera vòm

▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NUC-52051-F0 NUC-52051-F0E NIN-70122-Fx(A)
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ ∎ (khu vực tùy chỉnh)/∎
Intelligent Tracking – – ∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – –
Intelligent Video Analysis (IVA) tích hợp – – ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm)

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa 5MP 5MP 12MP
Loại cảm biến hình ảnh 1/3" 1/3" 1/2,3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 15 fps 15 fps 30 fps
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ (điện tử) ∎ (điện tử) ∎
Dải Động Rộng (WDR) 81dB 81dB 92dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB)
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ – ∎
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Chống cong biên – – ∎
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi Khu Vực Đối Tượng – – ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analysis (IVA) – – ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm)
Phát hiện âm thanh ∎ – ∎
PTZ Intelligent Tracking – – ∎

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,36 lux 0,36 lux 0,46 lux (F1)
0,55 lux (F0)

Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,12 lux 0,12 lux 0,15 lux (F1)
0,18 lux (F0)

Tầm nhìn ban đêm – – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – –

Thấu kính Tiêu cự 1,19 mm 1,19 mm 1,6 mm (F1)
2,1 mm (F0)

Góc Nhìn Ngang (HAoV) 360° 360° 180° (F1)
360° (F0)

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

19/7/4/1 19/7/4/1 19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (F0)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ MicroSD (lên đến 2TB) ∎ MicroSD (lên đến 2TB) ∎ MicroSD (lên đến 2TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Phát Hiện Khuôn Mặt Tốt Nhất, đăng JPEG (chỉ 
kiểu sản phẩm IVA), Xuất Video Clip hoặc JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo – – –
Đầu vào/ra âm thanh – – –
Màn hình đối chiếu/kết hợp* – – –

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết – IP66 –
Chống phá hoại IK4 IK10 IK6
Nhiệt độ hoạt động -20⁰C đến +50°C (-4⁰F đến 104⁰F) -30⁰C đến +50°C (-22⁰F đến 122⁰F) -20⁰C đến +40°C (-4⁰F đến 104⁰F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera cố định

▶TINYON IP 2000 ▶TINYON IP 2000 HD ▶TINYON IP 2000 WI ▶TINYON IP 2000 PIR

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NPC-20002-F2 NPC-20012-F2L(-W) NPC-20012-F2WL(-W) NPC-20012-F2(-W)
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/– –/– –/– –/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – – –
4K ultra HD – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa VGA HD 720p HD 720p HD 720p
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 480p 30 fps@ 720p 30 fps@ 720p 30 fps@ 720p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ (điện tử) ∎ (điện tử) ∎ (điện tử) ∎ (điện tử)
Dải Động Rộng (WDR) 76dB 76dB 76dB 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – ∎ ∎ ∎
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) – ∎ – ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – –
Phát hiện âm thanh – ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động hồng ngoại thụ động (PIR) – – ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 1 lux 1 lux 1 lux 
0 lux (với wLED)

1 lux 
0 lux (với wLED)

Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) – – – –
Tầm nhìn ban đêm – – ∎ (wLED) ∎ (wLED)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – 4 m (13 ft) 4 m (13 ft)

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – – – –
Tiêu cự 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 
Góc nhìn ngang (HAoV) 75° 89° 89° 89°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

16/7/3/2 26/10/5/3 26/10/5/3 26/10/5/3

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) – ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo –/– –/– ∎/∎ ∎/∎
Âm thanh vào/ra –/– –/– (loa tích hợp) –/– (loa tích hợp) –/– (loa tích hợp)
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/– –/– –/–
Không dây (WPS, IEEE 802, 11b/g/n) – – ∎ –

Vỏ Xếp loại thời tiết – – – –
Chống tác nhân phá hoại – – – –
Nhiệt độ vận hành -10° đến 45° C (14° đến 113° F) -10° đến 50° C (14° đến 122° F) -10° đến 40° C (14° đến 104° F) -10° đến 45° C (14° đến 113° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video
Camera cố định

▶DINION IP 4000 HD ▶DINION IP 5000 HD ▶DINION IP 5000 MP ▶DINION IP bullet 4000 HD ▶DINION IP bullet 5000 HD

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NBN-40012-xxx NBN-50022-xxx NBN-50051-xxx NTI-40012-A3(S)** NTI-50022-A3(S)**
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/– –/∎ –/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – – – –
4K ultra HD – – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p 5MP HD 720p HD 1080p
Loại cảm biến hình ảnh 1/2,7" 1/2,7" 1/3" 1/2,9" 1/2,9"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 12 fps@ 5MP 30 fps@ 720p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎ (với vỏ bọc)/– ∎/∎ (với vỏ bọc)/– ∎/∎ (với vỏ bọc)/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Dải Động Rộng (WDR) 76dB 76dB 81dB 76dB 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp ∎ ∎ ∎ – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng – – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – – –
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,25 lux 0,25 lux 0,35 lux 0,07 lux 0,07 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm – – – ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – – 30 m (98 ft) 30 m (98 ft)

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) – – – – –
Tự động biến đổi tiêu điểm – – – – –
Tiêu cự 3,3-12 mm (V3)/Gắn CS 3,3-12 mm (V3)/Gắn CS 3,3-12 mm (V3)/Gắn CS 2,7-12 mm 2,7-12 mm
Góc Nhìn Ngang (HAoV) 34°-110° (V3) 34°-110° (V3) 25°-82° (V3) 32°-100° 32°-100°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

18-84/7-33/4-17/2-8 (V3) 27-125/11-50/5-25/3-13 (V3) 60-234/24-93/12-47/6-23 (V3) 21-89/8-35/4-17/2-9 21-89/8-35/4-17/2-9

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự 

động, video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự 
động, video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh 
Báo, Xuất Video Clip hoặc JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự 
động, video clip hoặc xuất JPEG

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự 
động, video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết – – – IP66 IP66
Chống phá hoại – – – IK08 IK08
Nhiệ t độ  hoạ t độ ng -30° đến 50° C (-22° đến 122 °F) -30° đến 50° C (-22° đến 122 °F) -30° đến 50° C (-22° đến 122 °F) -30° đến 60° C (-22° đến 140 °F) -30° đến 60° C (-22° đến 140 °F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
**Kiểu sản phẩm NTI-40012-A3S có Hộp Gắn Lắp Bề Mặt trang bị sẵn
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IP Video 
Camera cố định

▶DINION IP starlight 7000 HD ▶DINION IP 7000 HD ▶DINION IP dynamic 7000 HD

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại NBN-71013-xx** / NKN-71013-BAx-xxN*** NBN-71022-xx**/NKN-71022-BAx-xxN*** NBN-71027-xx**/NKN-71027-BAx-xxN***
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) ∎ – –
4K ultra HD – – –
Intelligent Video Analysis (IVA) tích hợp ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm/chế độ) ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p HD 1080p
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,7" 1/3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 60 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎ (có vỏ)/– ∎/∎ (có vỏ)/– ∎/∎ (có vỏ)/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 84dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 76dB (kiểu sản phẩm IVA với IAE + 16dB) 90dB (với IAE + 16dB)
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng ∎ ∎ ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎ (tùy theo kiểu sản phẩm) ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,017 lux 0,22 lux 0,25 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,0057 lux 0,05 lux 0,08 lux
Tầm nhìn ban đêm ∎ (starlight) – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – –

Ống kính Tự động tập trung nền sau (ABF) ∎ ∎ ∎
Tự động biến đổi tiêu điểm – – –
Tiêu cự Gắn C/CS (NBN), 9-40 mm (NKN-71013-BA4),  

3,8-13 mm (NKN-71013-BA3)
Gắn C/CS (NBN), 9-40 mm (NKN-71022-BA4),  

3,8-13 mm (NKN-71022-BA3)
Gắn C/CS (NBN), 9-40 mm (NKN-71027-BA4),  

3,8-13 mm (NKN-71022-BA3)

Góc Nhìn Ngang (HAoV) tùy theo thấu kính quang học tùy theo thấu kính quang học tùy theo thấu kính quang học
Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng

(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)
tùy theo thấu kính quang học tùy theo thấu kính quang học tùy theo thấu kính quang học

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 
sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG 

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  
đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 

sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG 

Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  
đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất (chỉ kiểu 

sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG 

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Vỏ Xếp loại thời tiết IP66 (chỉ kiểu sản phẩm NKN) IP66 (chỉ kiểu sản phẩm NKN) IP66 (chỉ kiểu sản phẩm NKN)
Chống tác nhân phá hoại – – –
Nhiệt độ vận hành -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 55° C (-4° đến 131° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
** Không bao gồm ống kính
*** Gói camera đóng gói sẵn, do nhà máy lắp ráp, sẵn sàng sử dụng bao gồm: Camera DINION IP 7000, thấu kính, vỏ bọc trong nhà/ngoài trời, được lắp ráp, nối dây trước và lấy tiêu điểm ở sau. Kiểu sản phẩm cho khu vực EMEA: NKN-71013-BAx-10N. Kiểu sản phẩm cho khu vực US: 
NKN-71013-BAx-20N



15

IP Video 
Camera cố định

▶DINION IP starlight 8000 MP ▶DINION IP ultra 8000 MP

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NBN-80052-BA NBN-80122-xxx
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog ∎/– ∎/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) ∎ –
4K ultra HD – ∎
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp ∎ ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa 5MP (16:9)/5,5 MP (4:3) 12MP (4:3)/UHD (16:9)
Loại cảm biến hình ảnh 1/1,8" 1/2,3"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 5MP 20 fps@ 12MP, 30 fps@ UHD
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎ (có vỏ)/– ∎/∎ (có vỏ)/–
Ngày/đêm ∎ ∎
Dải Động Rộng (WDR) 97dB (5MP)/105dB (1080p) (với IAE + 16dB) 92dB (với IAE + 16dB)
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎
Micrô tích hợp – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎
Theo dõi khu vực đối tượng ∎ ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,0121 lux (5 MP) 
0,00825 lux (1080p)

0,36 lux (FxA)
0,11 lux (CA)

Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,004 lux (5 MP) 
0,00275 lux (1080p)

0,12 lux (FxA)
0,037 lux (CA)

Tầm nhìn ban đêm ∎ (starlight) –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – –

Thấu kính Tự Động Tập Trung Nền Sau (ABF) ∎ – (FxA)/∎(CA) 
Tự động biến đổi tiêu điểm – –
Tiêu cự Gắn C/CS 3,2 mm (F2A)

5 mm (F6A)
Kiểu gắn C/CS (CA) - 35/50/75

Góc Nhìn Ngang (HAoV) Tùy theo thấu kính quang học 71° (F6A)
120° (F2A)

Kiểu gắn C/CS (CA) - 35/50/75

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

Tùy theo thấu kính quang học 46/18/9/5 (F2A)
114/45/23/11 (F6A)

Tùy theo thấu kính quang học (CA)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất 

(chỉ kiểu sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG 
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, đăng JPEG nhận dạng khuôn mặt tốt nhất 

(chỉ kiểu sản phẩm IVA), video clip hoặc xuất JPEG 

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎/∎ –/–

Vỏ Xếp loại thời tiết – –
Chống tác nhân phá hoại – –
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) -20° đến 50° C (-4° đến 122° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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IP Video 
Camera chuyên dụng

▶DINION IP capture 5000 ▶DINION IP imager 9000 HD ▶FLEXIDOME IP corner 9000 MP

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NER-L2Rx-1 NAI-90022-AAA NCN-90022-F1
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) – ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/– ∎/– –/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) – – –
4K ultra HD – – –
Intelligent Video Analysis (IVA) tích hợp – ∎ –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa 576p HD 1080p 1080p
Loại cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,7" 1/2,7" 
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 576p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe –/∎/– –/∎/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎
Dải Động Rộng (WDR) 120dB 76dB (với IAE +16dB) 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ ∎ (HiPoE) ∎

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt – ∎ ∎
Theo dõi Khu Vực Đối Tượng – ∎ –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analysis (IVA) – ∎ –
Phát hiện âm thanh – ∎ ∎

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) – 0,4 lux 0,3 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm 28 m (92 ft) 120 m (394 ft) 9 m (30 ft)

Thấu kính Tự Động Tập Trung Nền Sau (ABF) – ∎ –
Tự động biến đổi tiêu điểm – ∎ –
Tiêu cự Tiêu cự thay đổi 5-50 mm 

(được định chuẩn theo khoảng cách chụp tối ưu)
10-23 mm 2 mm

Góc Nhìn Ngang (HAoV) 5.3°-31.9° 14.8°-34°  121°
Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng

(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7) 
– 126-296/50-117/25-59/13-30 20/8/4/2

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo, Phát Hiện Khuôn 

Mặt Tốt Nhất, đăng JPEG, Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo –/–  1/1 1/1
Âm thanh vào/ra –/– ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– ∎/∎ –/–

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết IP67 IP66 IP65
Chống phá hoại – IK10 IK10
Nhiệt độ hoạt động -40° đến 50° C (-40° đến 122 °F) -40° đến 50° C (-40° đến 122 °F) -10° đến 50° C (14° đến 122 °F) 

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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Camera Chuyên Dụng 
Video IP

▶EXTEGRA IP starlight 9000 FX ▶EXTEGRA IP dynamic 9000 FX ▶VOT nhiệt

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NXF-9130-xx NXF-9230-xx VOT-320-Vxxx
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ –

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog – /– –/– –/–
starlight (độ nhạy ánh sáng cực yếu) ∎ – –
4K ultra HD – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp ∎ ∎ ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p HD 1080p 320 x 240
Loại cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,8" FPA - Vox
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 60 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 8.3 fps@ 240p (-VxxL), 30 fps@ 240p (-VxxH)
Trong nhà/ngoài trời/trong xe –/∎ (chống nổ/ăn mòn)/– –/∎ (chống nổ/ăn mòn)/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ –
Dải Động Rộng (WDR) 90dB 90dB –
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ (HiPoE) ∎ (HiPoE) –

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎ ∎ ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ –
Theo dõi Khu Vực Đối Tượng – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ ∎ ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,052 lux 0,066 lux –
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,0103 lux 0,033 lux 0 lux
Tầm nhìn ban đêm ∎ (EX65 IR ngoài) ∎ (EX65 IR ngoài) ∎ (nhiệt)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – 1450 m (4758 ft)

Thấu kính Tự Động Tập Trung Nền Sau (ABF) ∎ ∎ –
Tự động biến đổi tiêu điểm ∎ ∎ –
Tiêu cự 4,3 mm-129 mm 4,3 mm-129 mm 9 mm (-V9L, -V9H), 13 mm (-V13L, -V13H),

19 mm (-V19L, -V19H), 60 mm (-V60L, -V60H)

Góc Nhìn Ngang (HAoV) 2,1° đến 59° 2,1° đến 59° –
Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng

(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)
45-1397/18-554/9-279/5-140 68-2095/27-831/14-419/7-210 Tùy thuộc ống kính tùy chọn

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 32 GB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo (chỉ FTP) Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo (chỉ FTP) Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo (chỉ FTP)

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 3/2 3/2 2/2
Âm thanh vào/ra 1/1 1/1 –/–
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/– –/–

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết IP67 IP67 IP66
Chống phá hoại – – –
Nhiệt độ hoạt động -50° đến 60° C (-58° đến 140° F) (nhôm)

-50° đến 55° C (-58° đến 131° F) (inôc)
-50° đến 60° C (-58° đến 140° F) (nhôm)
-50° đến 55° C (-58° đến 131° F) (inôc)

-50° đến 55° C (-58° đến 131 °F)

* Tính năng lai giúp dễ dàng chuyển từ CCTV cũ sang hệ thống hiện đại chạy dựa trên IP
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Camera Chuyển Động 
Video IP

▶AUTODOME IP 4000 HD ▶AUTODOME IP 4000 HD

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NEZ-4112-XXXW4 NEZ-4212-XXXW4
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Intelligent Tracking – –
starlight (độ nhạy sáng cực yếu) – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p HD 1080p
Loại cảm biến hình ảnh CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 720p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/–/– ∎/–/–
Ngày/đêm ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎
Micrô tích hợp – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ (PoE+) ∎ (PoE+)

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎
Số lượng vòng quay bảo vệ/đặt sẵn 256/2 256/2
Làm sạch – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo – –
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – –
Phát hiện âm thanh – –
PTZ Intelligent Tracking – –

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,17 lux 0,17 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,039 lux 0,039 lux
Tầm nhìn ban đêm – –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – –

Thấu kính Tiêu cự 5,1 mm~61,2 mm 5,1 mm~61,2 mm
Góc Nhìn Ngang (HAoV) 4,64° đến 51,3° 4,64° đến 51,3°
Thu Phóng PTZ quang học/kỹ thuật số 12x/16x 12x/16x
Góc xoay nghiêng -90° đến 0° -90° đến 0°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

53-632/21-251/11-126/5-63 80-948/32-376/16-190/8-95

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo, Xuất Video Clip hoặc JPEG Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo, Xuất Video Clip hoặc JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/–

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết IP65 (treo)/IP51 (trên trần nhà) IP65 (treo)/IP51 (trên trần nhà)
Chống phá hoại IK10 IK10
Nhiệt độ hoạt động -10° đến 60° C (-14° đến 140 °F) -10° đến 60° C (-14° đến 140 °F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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Camera Chuyển Động 
Video IP

▶AUTODOME IP 5000 HD ▶AUTODOME IP 5000 HD ▶AUTODOME IP 5000 IR ▶AUTODOME IP 5000 IR

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại NEZ 5130-XXXW4 NEZ 5230-XXXW4 NEZ 5130-IRCW4 NEZ 5230-IRCW4
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Intelligent Tracking – – – –
starlight (độ nhạy sáng cực yếu) – – – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp – – – –

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p HD 1080p HD 720p HD 1080p
Loại cảm biến hình ảnh CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 720p 30 fps@ 1080p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎/– ∎/∎/– –/∎/– –/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 76dB 76dB 76dB 76dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ (PoE+) ∎ (PoE+) ∎ (PoE+) ∎ (PoE+)

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Số lượng vòng quay bảo vệ/đặt sẵn 256/2 256/2 256/2 256/2
Làm sạch – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo – – – –
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) – – – –
Phát hiện âm thanh – – – –
PTZ Intelligent Tracking – – – –

Độ nhạy Chế độ ban ngày, phát sáng tối thiểu (màu) 0,22 lux 0,22 lux 0,11 lux 0,11 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,044 lux 0,044 lux 0 lux (IR bật) 0 lux (IR bật)
Tầm nhìn ban đêm – – ∎ (hồng ngoại) ∎ (hồng ngoại)
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – 180 m (590 ft) 180 m (590 ft)

Thấu kính Tiêu cự 4,3 mm~129 mm 4,3 mm~129 mm 4,3 mm~129 mm 4,3 mm ~ 129 mm
Góc Nhìn Ngang (HAoV) 2,3° đến 65° 2,3° đến 65° 2,3° đến 65° 2,3° đến 65°
Thu Phóng PTZ quang học/kỹ thuật số 30x/16x 30x/16x 30x/16x 30x/16x
Góc xoay nghiêng -90° đến 0° -90° đến 0° -90° đến 0° -90° đến 0°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

40-1275/16-506/8-255/4-128 60-1913/24-759/12-383/6-191 40-1275/16-506/8-255/4-128 60-1913/24-759/12-383/6-191 

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo, 

Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo, 

Xuất Video Clip hoặc JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 2/1 2/1 2/1 2/1
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/– –/– –/–

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết IP66 (treo)/IP51 (trên trần nhà) IP66 (treo)/IP51 (trên trần nhà) IP66 IP66
Chống phá hoại IK10 IK10 – –
Nhiệt độ hoạt động -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F) -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F) -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F) -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại
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Camera Chuyển Động 
Video IP ▶AUTODOME IP 7000 ▶AUTODOME IP 7000 HD ▶AUTODOME IP starlight 7000 HD ▶AUTODOME IP dynamic 7000 HD

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại VG5-7028/7036 VG5-7220 VG5-7130 VG5-7230
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) – – ∎ ∎

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/– –/– –/∎ –/∎
Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎ ∎
starlight (độ nhạy sáng cực yếu) – – ∎ –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp ∎ ∎ ∎ ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa 4CIF HD 1080p HD 720p HD 1080p
Kiểu cảm biến hình ảnh 1/4" CCD 1/2,8" 1/3" CMOS 1/2,8"
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 30 fps@ 576p 60 fps@ 720p

30 fps@ 1080p
60 fps@ 720p 60 fps@ 720p

30 fps@ 1080p

Trong nhà/ngoài trời/trong xe ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ ∎
Dải động rộng (WDR) 92dB 86dB 90dB 90dB
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Micrô tích hợp – – – –
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ (HiPoE) ∎ (HiPoE) ∎ (HiPoE) ∎ (HiPoE)

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎ ∎
Số lượng vòng quay bảo vệ/đặt sẵn 256/2 256/2 256/2 256/2
Làm sạch – – – –

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ ∎ ∎ ∎
Phát hiện âm thanh ∎ ∎ ∎ ∎
PTZ Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎ ∎

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x) 0,06 lux 0,052 lux 0,066 lux
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,104 lux (36x) 0,066 lux (28x) 0,033 lux 0,0103 lux 0,033 lux
Tầm nhìn ban đêm – – ∎ (starlight) –
Phạm vi tối đa vào ban đêm – – – –

Ống kính Tiêu cự 3,4-122,4 mm (x36)
3,5-98 mm (x28)

4,9-94 mm 4,3 mm-129 mm 4,3 mm-129 mm

Góc nhìn ngang (HAoV) 28x : 2,13 đến 54,98
36x : 1,7 đến 56,35

3,3 đến 59,5 2,3° đến 59° 2,3° đến 65°

Thu Phóng PTZ quang học/kỹ thuật số  36x hoặc 28x/12x 20x/12x 30x/12x 30x/12x
Góc nghiêng -90° đến 14° (treo) -90° đến 14° (treo) -90° đến 14° (treo) -90° đến 14° (treo)

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

27-757/11-301/5-151/3-76 (28x)
26-949/10-377/5-190/3-95 (36x)

75-1517/30-602/15-303/8-152 45-1275/18-506/9-255/5-128 60-1913/24-759/12-383/6-191

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 32 GB/2 TB) ∎ (lên đến 32 GB/2 TB) ∎ (lên đến 2 TB) ∎ (lên đến 2 TB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động, 

video clip hoặc xuất JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo  7/4 7/4 7/4 7/4
Đầu vào/ra âm thanh ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* –/– –/– –/– –/–

Vỏ Xếp loại thời tiết IP66 (ngoài trời) IP66 (ngoài trời) IP66 (ngoài trời) IP66 (ngoài trời)
Chống tác nhân phá hoại IK08 (kèm bong bóng to) IK10 (kèm bong bóng to) – –
Nhiệt độ vận hành -40° đến 55° C (-40° F đến 131° F) -40° đến 55° C (-40° F đến 131° F) -40° đến 55° C (-40° F đến 131° F) -40° đến 55° C (-40° F đến 131° F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại  
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Camera Chuyển Động 
Video IP

▶MIC IP starlight 7000 HD ▶MIC IP dynamic 7000 HD ▶MIC 612

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại MIC-7130-Px4xx MIC-7230-Px4xx MIC612 **
Bosch USP Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) ∎ ∎ –

Intelligent Auto Exposure (IAE)/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/–
Intelligent Tracking ∎ ∎ –
starlight (độ nhạy sáng cực yếu) ∎ – –
Phân tích video thông minh (IVA) tích hợp ∎ ∎ ∎

Tính năng cơ bản Độ phân giải tối đa HD 720p HD 1080p 550 TVL (quang)
320/640 (nhiệt)

Loại cảm biến hình ảnh 1/3" 1/2,8" 1/4" CCD/FPA
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 60 fps@ 720p 30 fps@ 1080p 30 fps@ 576p
Trong nhà/ngoài trời/trong xe –/∎/– –/∎/– –/∎/–
Ngày/đêm ∎ ∎ ∎ (quang học)
Dải động rộng (WDR) 90dB 90dB –
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) ∎ (HiPoE) ∎ (HiPoE) –

Tính năng nâng cao Nén (H.264 & MJPEG)/truyền đa dòng ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền ∎/4 dòng truyền
Che mờ khuôn mặt ∎ ∎ ∎
Số lượng vòng quay bảo vệ/đặt sẵn 256/2 256/2  99/2
Làm sạch ∎ ∎ ∎

Kích hoạt cảnh báo Phát hiện giả mạo ∎ ∎ ∎
Phát hiện chuyển động video ∎ ∎ ∎
Phân tích video thông minh (IVA) ∎ ∎ ∎
Phát hiện âm thanh ∎ (với VJC-7000-90) ∎ (với VJC-7000-90) –
PTZ Intelligent Tracking ∎ ∎ –

Độ nhạy sáng Chế độ phát sáng tối thiểu ban ngày (màu) 0,052 lux 0,066 lux 0,66 lux (quang học) Không có (nhiệt)
Chế độ ban đêm, phát sáng tối thiểu (đen/trắng) 0,0103 lux 0,033 lux 0,104 lux (quang) 0 lux (nhiệt)
Tầm nhìn ban đêm ∎ (bộ phát sáng quang học) ∎ (bộ phát sáng quang học) ∎ (nhiệt)
Phạm vi tối đa vào ban đêm 175 m (575 ft) 150 m (490 ft) 1500 m (4922 ft)

Thấu kính Tiêu cự 4,3-129 mm 4,3-129 mm 3,4-122,4 mm (quang học), 35 mm (kiểu sản phẩm T nhiệt)
50 mm (các kiểu sản phẩm H nhiệt)

Góc Nhìn Ngang (HAoV) 2,1° đến 59° 2,3° đến 65° 1,7° đến 57,8°
Thu Phóng PTZ quang học/kỹ thuật số  30x/12x  30x/12x  36x/12x
Góc xoay nghiêng -58° đến 90° (vuông góc), -90° đến 90° (nghiêng) -58° đến 90° (vuông góc), -90° đến 90° (nghiêng) -58° đến 90°

Khoảng cách DORI Phát hiện/Quan sát/Đoán nhận/Nhận dạng
(Khoảng cách tính theo m, theo tiêu chuẩn EN-50132-7)

45-1397/18-554/9-279/5-140 60-2095/24-831/12-419/6-210 26-949/10-377/5-190/3-95 (quang)

Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ ∎ (lên đến 32 GB) (với VJC-7000-90) ∎ (lên đến 32 GB) (với VJC-7000-90) ∎ (lên đến 32 GB)
Lưu trữ ứng dụng đám mây Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG
Đăng JPEG có cảnh báo hoặc tự động,  

video clip hoặc xuất JPEG
Đăng JPEG Tự Động hoặc Có Cảnh Báo,  

Xuất Video Clip hoặc JPEG

Kết nối Đầu vào/đầu ra cảnh báo 5/3 (với MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (với MIC-ALM-WAS-24) 8/2 (thẻ tùy chọn)
Âm thanh vào/ra ∎/∎ (với VJC-7000-90) ∎/∎ (với VJC-7000-90) ∎/∎
Màn hình đối chiếu/kết hợp* ∎ (với bộ giải mã ngoài)/– ∎ (với bộ giải mã ngoài)/– ∎/–

Vỏ ngoài Xếp loại thời tiết IP68 IP68 IP68
Chống tác nhân phá hoại IK10 IK10 IK10
Nhiệt độ hoạt động -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F) -40° đến 60° C (-40° đến 140 °F) -40⁰ đến 60° (-40⁰ F đến 140 ⁰F)

* Chức năng kết hợp cho phép di chuyển dễ dàng CCTV cũ sang hệ thống chạy IP hiện đại      ** Có thể dùng các tính năng IP khi dùng Bộ Nguồn Điện MIC-IP-PSU tùy chọn
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IP Video 
Ghi Kỹ Thuật Số

Giải pháp đa năng
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

t

∎ Có – Không có

Số Hiệu Thương Mại DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Chức năng cơ bản Kích thước hệ thống tối đa 32 128 128

Quản lý video tích hợp ∎ ∎ ∎
Mức RAID — RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6
Hỗ trợ độ phân giải CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD
Nén video H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Chuyển mã ∎ ∎ ∎
ONVIF ∎ — ∎

Đặc tính cơ học Hệ số hình dạng Tháp mini 4 ngăn Khung gắn 19 inch 2U Khung gắn 19 inch 3U
Kết nối mạng (LAN) 1x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet, 1x 100Mbit (Mgmt) 2x Gigabit Ethernet, 1x 100Mbit (Mgmt)
Số cổng USB 4x USB 2.0/1x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Số bộ cấp nguồn 1 2 2
Bộ cấp nguồn chuyển đổi nóng — ∎ ∎

Đầu ra video Kiểu bộ kết nối 1 DVI, 1 VGA 4x mini-DP (bao gồm một mini-DP tới bộ điều hợp VGA) 4x mini-DP (bao gồm một mini-DP tới bộ điều hợp VGA)
Màn hình điểm 1 cho mỗi bộ giải mã IP, đầu ra video thứ 2 (VGA) 3x qua mini-DP nội bộ, 1 cho mỗi bộ giải mã IP 3x qua mini-DP nội bộ, 1 cho mỗi bộ giải mã IP

Âm thanh Số kênh vào/ra 32 (phát lại âm thanh chỉ qua trạm từ xa) 128 128
Kiểu nén G.726 G.726 G.726
Âm thanh đồng bộ ∎ ∎ ∎
Liên kết nhiều camera với 1 âm thanh ∎ ∎ ∎

Ghi Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ ∎
Lên lịch chế độ ghi ∎ ∎ ∎

Tùy chọn lưu trữ Số ổ đĩa tối đa được hỗ trợ 4 8 16
Dung lượng có sẵn cho mỗi ổ đĩa 2 TB 3 hoặc 4 TB 3 hoặc 4 TB
Dung lượng hệ thống cơ bản TB 0, 4 hoặc 8 TB 0, 12, 16, 24 hoặc 32 TB 0, 48 hoặc 64 TB
Dung lượng hệ thống cơ bản tối đa TB 8 TB 32 TB 64 TB
Dung lượng hệ thống đầy đủ TB 24 TB 288 TB 320 TB
Hỗ trợ mở rộng/bên ngoài iSCSI iSCSI iSCSI

Mở rộng lưu trữ Số bộ lưu trữ tối đa 2x DIVAR IP 2000 4x DIVAR IP 6000 4x DIVAR IP 6000
Số ổ đĩa tối đa được hỗ trợ 4 4, 6 hoặc 8 16
Dung lượng có sẵn cho mỗi ổ đĩa 2 TB 3 hoặc 4 TB 3 hoặc 4 TB
Chuyển đổi nóng — ∎ ∎

Xuất/sao lưu dữ liệu Định dạng dữ liệu WMF, Bosch ASF native, MOV native, MOV
Đầu ghi DVD tích hợp — ∎ ∎
Hỗ trợ thiết bị Đầu ghi CD/DVD ngoài, USB 2.0, USB 3.0, iSCSI USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, đầu ghi CD/DVD trong  USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, đầu ghi CD/DVD trong
Chế độ sao lưu Thủ công hoặc tự động Thủ công hoặc tự động Thủ công hoặc tự động

Bảng tiếp tục trên trang tiếp theo
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IP Video 
Ghi Kỹ Thuật Số

Giải pháp đa năng
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

∎ Có – Không có

Số Hiệu Thương Mại DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Dự phòng Cấp nguồn dự phòng — ∎ ∎

Chuyển đổi nóng HDD — ∎ ∎
Tùy chọn phần mềm Điều khiển PTZ ∎ ∎ ∎

Hỗ trợ bàn phím CCTV ∎ ∎ ∎
Điều khiển quản trị ∎ ∎ ∎
Tùy chọn xuất ∎ ∎ ∎

Truy cập từ xa Thiết bị di động (điện thoại thông minh/máy tính bảng) ∎ Ứng dụng bảo mật video ∎ Ứng dụng bảo mật video ∎ Ứng dụng bảo mật video
Mạng 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Truy cập qua trình duyệt web ∎ ∎ ∎
Số người dùng truy cập đồng thời — 4 4

Hỗ trợ tính năng nâng cao Hỗ trợ tìm kiếm pháp lý (siêu dữ liệu) ∎ ∎ ∎
Ứng dụng khách qua web ∎ ∎ ∎

Hỗ trợ phần mềm Bosch Video Client ∎ (v1.5 trở lên) ∎ (v1.5 trở lên) ∎ (v1.5 trở lên)
Hệ Thống Quản Lý Video Bosch ∎ (v4.50 trở lên) ∎ (v6.0 trở lên) ∎ (v6.0 trở lên)
Phần mềm bên thứ 3 — — —

Công cụ tích hợp bên thứ 3 Tích hợp ATM/POS tùy chọn ∎ ∎ ∎
SDK (IPP) ∎ ∎ ∎

** Không phải mọi kiểu sản phẩm đều có tại tất cả các khu vực, vui lòng kiểm tra với đại diện bán hàng tại khu vực của bạn
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IP Video 
Lưu trữ kỹ thuật số

Đầu Ghi Video Mạng
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA Dòng E

∎ Có – Không có

Số Hiệu Thương Mại DIP-504xxx-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Chức năng cơ bản Kích thước hệ thống tối đa 32 128 128 600

Quản lý video tích hợp — — — —
Mức RAID RAID-1 RAID-5, RAID-6 RAID-5 RAID-5/RAID-6
Hỗ trợ độ phân giải CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP
Nén video H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Chuyển mã ∎ ∎ ∎ —
ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎

Đặc tính cơ học Hệ số hình dạng Tháp mini 4 ngăn Khung gắn 19 inch 2U Khung gắn 19 inch 3U Khung gắn 19 inch 2U
Kết nối mạng (LAN) 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet, 1x 100Mbit (Mgmt) 2x Gigabit Ethernet, 1x 100Mbit (Mgmt) 2x Gigabit Ethernet/2x 10 Gigabit Ethernet
Số cổng USB 4x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 —
Số bộ cấp nguồn 1 2 2 2
Bộ cấp nguồn chuyển đổi nóng — ∎ ∎ ∎

Đầu ra video Kiểu bộ kết nối — VGA VGA —
Màn hình điểm — 1 cho mỗi bộ giải mã IP 1 cho mỗi bộ giải mã IP —

Âm thanh Số kênh vào/ra 32 (phát lại âm thanh chỉ qua trạm từ xa) 128 (phát lại âm thanh chỉ qua trạm từ xa) 128 (phát lại âm thanh chỉ qua trạm từ xa) 800 (phát lại âm thanh chỉ qua trạm từ xa)
Kiểu nén G.726 G.726 G.726 G.726
Âm thanh đồng bộ ∎ ∎ ∎ ∎
Liên kết nhiều camera với 1 âm thanh ∎ ∎ ∎ ∎

Ghi Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ (Sẵn sàng VRM) ∎ (Sẵn sàng VRM) —
Lên lịch chế độ ghi ∎ ∎ ∎ ∎

Tùy chọn lưu trữ Số ổ đĩa tối đa được hỗ trợ 4 8 16 12
Dung lượng có sẵn cho mỗi ổ đĩa 2 hoặc 4 TB 3 hoặc 4 TB 3 hoặc 4 TB 2, 3, 4 hoặc 6 TB
Dung lượng hệ thống cơ bản TB 0, 4, 8 hoặc 16 TB 0, 12, 16, 24 hoặc 32 TB 0, 48 hoặc 64 TB —
Dung lượng hệ thống cơ bản tối đa TB 16 TB 32 TB 64 TB 24/36/48/72 TB
Dung lượng hệ thống đầy đủ TB 16 TB 224 TB 256 TB 384/768/1162 TB **
Hỗ trợ mở rộng/bên ngoài iSCSI iSCSI iSCSI 6Gb/s SAS (Đồng)

Mở rộng lưu trữ Số bộ lưu trữ tối đa — 4x DIVAR IP 6000 2U hoặc
3x DIVAR IP 6000 3u

4x DIVAR IP 6000 2U hoặc
3x DIVAR IP 6000 3u

7/3 **

Số ổ đĩa tối đa được hỗ trợ — 4, 6 hoặc 8 16 12/60 **
Dung lượng có sẵn cho mỗi ổ đĩa — 3 hoặc 4 TB 3 hoặc 4 TB 2, 3, 4 hoặc 6 TB **
Chuyển đổi nóng — ∎ ∎ ∎

Xuất/sao lưu dữ liệu Định dạng dữ liệu MP4 WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF
Đầu ghi DVD tích hợp — ∎ ∎ —
Hỗ trợ thiết bị Tải xuống từ web, FTP, Dropbox USB 2.0, USB 3.0, iSCSI USB 2.0, USB 3.0, iSCSI

t
Đầu ghi CD/DVD ngoài, USB 2.0, iSCSI

Chế độ sao lưu Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công hoặc tự động
Dự phòng Cấp nguồn dự phòng — ∎ ∎ ∎

Chuyển đổi nóng HDD — ∎ ∎ ∎

Bảng tiếp tục trên trang tiếp theo
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IP Video 
Lưu trữ kỹ thuật số

Đầu Ghi Video Mạng
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA Dòng E

∎ Có – Không có

Số Hiệu Thương Mại DIP-504x-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Tùy chọn phần mềm Điều khiển PTZ ○ * ○ * ○ * —

Hỗ trợ bàn phím CCTV ○ * ○ * ○ * —
Điều khiển quản trị ○ * ○ * ○ * —
Tùy chọn xuất ○ * ○ * ○ * —

Truy cập từ xa Thiết bị di động (điện thoại thông minh/máy tính 
bảng)

∎ Ứng dụng bảo mật video ∎ Ứng dụng bảo mật video ∎ Ứng dụng bảo mật video —

Mạng 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet  2x 10 Gigabit Ethernet
Truy cập qua trình duyệt web ∎ ∎ ∎ —
Số người dùng truy cập đồng thời 5 5 5 —

Hỗ trợ tính năng nâng cao Hỗ trợ tìm kiếm pháp lý (siêu dữ liệu) ∎ ∎ ∎ —
Ứng dụng khách qua web ∎ — — SANtricity

Hỗ trợ phần mềm Bosch Video Client ∎ ∎ ∎ —
Hệ Thống Quản Lý Video Bosch ∎ (v2.20 trở lên) ∎ (v6.0 trở lên) ∎ (v6.0 trở lên) —
Phần mềm bên thứ 3 qua RTSP — — —

Công cụ tích hợp bên thứ 3 Tích hợp ATM/POS tùy chọn — — — —
SDK (IPP) ∎ — — —

○ *  Qua phần mềm video của Bosch
**  Có thể kết nối đến ba khối mở rộng ngăn mật độ cao (60 x 3 TB HDD mỗi ngăn mở rộng) cho một bộ điều khiển cơ sở kép - CTN:DSA-N2C7X6-12AT
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IP Video  
Phần Mềm Video

▶Hệ Thống Quản Lý Video

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại BRS (v8.11), bao gồm Thiết Bị BVMS (v6.0) Lite BVMS (v6.0) Pro
Tổng Số Kênh Tối đa 64 mỗi Trạm 32 đến 64 8 đến 200.000
Hỗ Trợ Kiến Trúc Hệ Thống Độc Lập hoặc Đồng Đẳng (tối đa là 200) Độc Lập đến Máy Chủ - Máy Khách Máy Chủ - Máy Khách (một máy chủ/2000 camera)  

Đa Máy Chủ (tối đa 30 máy chủ/10.000 camera)  
Đa Hệ Thống (không giới hạn máy chủ/camera)

VMS đầy đủ Đầu Ghi + Ứng Dụng Xem VMS đầy đủ VMS đầy đủ
Nền tảng IP video chạy trên phần mềm ∎ ∎ ∎
ONVIF cho Tích Hợp Camera Bên Thứ Ba ∎ (với v8.10) ∎ ∎
Hỗ Trợ Nhiều Cơ Sở (nối các hệ thống độc lập 
với nhau)

∎ (qua kết nối hầm VPN) ∎ ∎ 

Hỗ Trợ Nhiều Cơ Sở  
(ghi hệ thống phân tán, camera, ứng dụng khách 
độc lập, từ xa)

Ứng Dụng Khách Độc Lập với VPN hoặc qua Web,  
một lần một cơ sở

∎ ∎ 

Ứng Dụng Khách Di Động — ∎ Cần giấy phép MVS: 1 giấy phép cấp cho tối đa 20 kết nối. 
Nhiều máy chủ với MVS

∎ Cần giấy phép MVS: 1 giấy phép cấp cho tối đa 20 kết nối. 
Nhiều máy chủ với MVS mỗi cơ sở

Máy trạm/Máy khách 5 kết nối web, 20 máy khách 2 máy khách cho 32, 4 máy khách cho 64 100 (Máy Chủ - Máy Khách và Đa Máy Chủ),  
Không Giới Hạn (Đa Hệ Thống)

LDAP ∎ ∎ ∎
COTS (Thương mại không quầy bán hàng) cho 
máy chủ/trạm làm việc 

∎ ∎ ∎

Độ phân giải Sẵn sàng HD ∎ ∎ ∎ 
SD và HD ∎ ∎ ∎ 
Hỗ trợ Bộ Giải Mã HD và SD — ∎ ∎ 
Hỗ Trợ GUI Ứng Dụng Khách Tường Giám Sát — ∎ ∎ 
Hỗ trợ 4K ultra HD — ∎ ∎

Mã hóa H.264 ∎ ∎ ∎
MPEG-4 ∎ ∎ (chỉ qua BRS) ∎ (chỉ qua BRS)
Hỗ trợ camera của bên thứ ba AXIS MPEG-4 (No PTZ), ONVIF 1.02/Profile-S ∎ ONVIF 1.02/Profile-S/RTSP và MJPEG ∎ ONVIF 1.02/Profile-S/RTSP và MJPEG

Hiển thị Hỗ trợ nhiều màn hình ∎ (qua trình duyệt hoặc BVC) ∎ (4) ∎ (4)
Hỗ trợ HĐH máy trạm Win XP SP3 (32 bit), Win7 (32/64 bit) Win7, SP1, Win8.1 Win7, SP1, Win8.1 
Hỗ trợ màn hình 16:9 ∎ ∎ ∎ 
Ánh xạ — ∎ ∎
Mở rộng cameo động — — —
Chống cong phía máy khách — ∎ ∎

Bảng tiếp tục trên trang tiếp theo
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Quản Lý Cảnh Báo Quản lý người dùng ∎ ∎ ∎
Cảnh báo I/O số hóa ∎ ∎ ∎
Cảnh báo sự kiện hệ thống ∎ ∎ ∎
Cảnh báo chuyển động ∎ ∎ ∎
Phản hồi sự kiện và script lệnh ∎ ∎ ∎
Cảnh báo IVA ∎ ∎ ∎
Tìm kiếm pháp lý IVA — ∎ ∎
Âm thanh ∎ ∎ ∎
Sự kiện ghép — ∎ ∎
Cảnh báo phụ thuộc, theo lịch ∎ ∎ ∎
Phân phối sự kiện cho nhóm người dùng — ∎ ∎

Điều khiển AUTODOME Intelligent Tracking — ∎ ∎
PTZ ∎ ∎ ∎
IntuiKey ∎ (chỉ qua BVC) ∎ ∎
Ma trận ảo — ∎ ∎

Lưu trữ Hỗ trợ camera tại biên — ∎ ∎
iSCSI — ∎ ∎
Hỗ trợ NVR ∎ ∎ (BRS) ∎ (BRS)
VRM — ∎ ∎
Siêu dữ liệu IVA — ∎ ∎
Hỗ trợ lưu trữ dư thừa — — ∎
Hỗ Trợ DLA (Tổng số máy chủ VRM tối đa) — ∎ (5) ∎ (125)

Tích hợp BVMS ∎ — —
BRS — ∎ ∎
DxR 400/600/700 — ∎ ∎
BVC ∎ — — 
Bảng kiểm soát xâm nhập của Bosch ∎ ∎ (GV4 và B-series) ∎ (GV4 và B-series)
Truy cập ∎ — — 
OPC ∎ ∎ ∎
CLI/CCL ∎ ∎ ∎
ATM/POS ∎ ∎ ∎
BIS ∎ ∎ ∎
Điều khiển script cho tất cả các chức năng hệ thống — ∎ ∎
Tích hợp SDK vào phần mềm của bên thứ ba ∎ ∎ ∎
Đầu vào ao ∎ ∎ ∎
Barco Transform N series — ∎ ∎

Kết nối mạng LAN/intranet ∎ ∎ ∎
WAN ∎ (qua VPN phần cứng) ∎ ∎
Ứng Dụng Khách Từ Xa/Khử Ghép ∎ ∎ ∎
Ứng Dụng Xem Di Động — ∎ (chỉ iOS) ∎ (chỉ iOS)
Ứng Dụng Web Khách ∎ ∎ ∎

IP Video  
Phần Mềm Video

▶Hệ Thống Quản Lý Video

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại BRS (v8.11), bao gồm Thiết Bị BVMS (v6.0) Lite BVMS (v6.0) Pro
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Phàn Mềm Xem  
Video IP

▶Ứng Dụng Bảo Mật Video ▶Ứng dụng khách, bảo mật video ▶Ứng Dụng Xem Nâng Cao

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại BVC (v1.7)/Rec@edge
Số kênh 16 Lên đến 16 32 mỗi cơ sở
Tình huống sử dụng Sử dụng di động Đặt một chỗ và kết hợp Độc lập
Hỗ trợ HĐH máy trạm iOS, Android Win7, Win8 XP, Vista, Win7,SP1
Nền Tảng IP Video chạy phần mềm ∎ ∎ ∎
Hỗ Trợ Nhiều Cơ Sở  
(nối các hệ thống độc lập với nhau)

— — —

Hỗ Trợ Nhiều Cơ Sở (ghi hệ thống phân tán, camera, 
ứng dụng khách độc lập, từ xa)

— — —

Các công nghệ chính 
được hỗ trợ

Dynamic Transcoding ∎ ∎ ∎
IVA ∎ ∎ ∎
Chống cong phía máy khách (toàn cảnh) — (lên kế hoạch vào giữa năm 2015) ∎ ∎ 
4K ultra HD ∎ ∎ 
starlight 

Mã hóa H.264 ∎ ∎ ∎
MPEG-4 ∎ ∎ ∎
Hỗ trợ camera của bên thứ ba ∎ (với VSG) ∎ (với VSG) ONVIF 1.02/Profile-S với DIVAR IP

Xem Hỗ trợ nhiều màn hình — — ∎ (2)
Hỗ trợ HĐH máy trạm iOS Win7, Win8 XP, Vista, Win7,SP1
Hỗ trợ màn hình 16:9 không áp dụng ∎ ∎
Tần số xem — — —
Mở rộng cameo động ∎ ∎ ∎

Quản Lý Cảnh Báo Quản lý người dùng — — —
Cảnh báo I/O kỹ thuật số — — ∎
Cảnh báo sự kiện hệ thống — — ∎
Cảnh báo chuyển động — — ∎
Phản hồi sự kiện và script lệnh — — —
Cảnh báo IVA — — ∎
Tìm kiếm pháp lý IVA ∎ ∎ ∎
Âm thanh — — ∎
Sự kiện ghép — — —
Cảnh báo phụ thuộc, theo lịch — — —
Phân phối sự kiện cho nhóm người dùng — — —

Điều khiển AUTODOME Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎ 
PTZ ∎ ∎ ∎
IntuiKey — — ∎ (chức năng hạn chế)
Ma trận ảo — — —

Lưu trữ Hỗ trợ camera tại biên ∎ ∎ ∎
iSCSI ∎ ∎ ∎
Hỗ trợ NVR — — —
VRM ∎ ∎ ∎ (qua DIVAR IP)
Siêu dữ liệu IVA ∎ ∎ ∎
Hỗ trợ lưu trữ dư thừa — — —
Hỗ Trợ DLA (Chế Độ VRM) ∎ ∎ ∎ (1)

Tích hợp BRS — — —
DxR 400/600/700 — — ∎
Đầu vào ảo — — ∎
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IP Video 
Bộ Mã Hóa và Giải Mã

Bộ mã hóa Bộ giải mã
▶VIP X1XF E ▶VIP X1XF ▶VIDEOJET X20 XF E ▶VIDEOJET X40 XF E ▶VIDEOJET multi 4000 ▶VIDEOJET decoder 3000 ▶VIDEOJET decoder 8000

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại VIP-X1XF-E VIP-X1XF VJT-X20XF-E VJT-X40XF-E VJM-4016 VJD-3000 VJD-8000
Mô tả Bộ Mã Hóa Video  

Một Kênh
Bộ mã hóa cao cấp một kênh Bộ Mã Hóa Video  

2 Kênh H.264
Bộ Mã Hóa Video  

4 kênh H.264
Bộ Mã Hóa Video 16 Kênh 

H.264
Bộ Giải Mã Một/Bốn Dòng 4K UHD và Bộ Giải Mã Video MP

Video/Âm thanh Đầu Vào Camera 1 1 2 4 16 — —
Đầu Ra Màn Hình — — — — — 1 trên 2

(HDMI, CVBS)
2 

(mini DP)

Video Codec H.264 H.264 H.264 MP  
H.264 BP

H.264 MP  
H.264 BP

H.264 High Profile H.264 M-JPEG, JPEG H.264, MPEG-4

Số khung hình tối đa mỗi 
giây (fps)

25/30@4CIF 25/30@4CIF 25/30 25/30 25/30 @ 4CIF 30@1080p  
(kiểu xem đơn)  

60@720p  
(kiểu xem đơn)  

4x 25/30@4CIF  
(kiểu xem tứ)

2x 20@12MP
2x 30@4K

4x 60@1080p
6x 30@1080p
8x 60@720p

Âm Thanh Vào/Ra 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 1/1 0/1 (qua DP)
Chuyển mã biên mạng — — ∎ ∎ — — —

Lưu trữ Loại Thẻ SD Thẻ SD CF CF — — —
Dung lượng 2 TB 2 TB 2 TB 2 TB — — —

Bộ phân tích Trực tiếp đến iSCSI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ — —
Phân Tích Video Motion+ IVA Motion+ Motion+ Motion+ — —

Mạch Giao Tiếp Đầu vào cảnh báo 1 2 4 4 4 4 —
Rơ-Le Đầu Ra 1 2 1 1 1 1 —
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ — —

Khác Bàn phím — — — — — ∎ —
Ma Trận IP — — — — — ∎ —

∎ Có – Không có

▶Hệ thống dạng môđun

Số kiểu thương mại VIP X1600-B VIP X1600-XFB
 Mô tả Hệ thống cơ sở Hệ thống cơ sở
 Ngăn 4 4
 Ethernet Hai cổng 1 Gbps  

(1 trước, 1 sau)
Ba cổng 1 Gbps  
(2 trước, 1 sau)

 Khe cắm cáp SFP — ∎

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại VIP X1600 XFM4A VIP X1600 XFM4B
Mô tả 4 kênh  

Môđun bộ mã hóa H.264
4 kênh  

Môđun bộ mã hóa H.264 với Bilinx
Video/âm thanh Đầu vào camera 4 4

Video Codec H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 25/30 @ 4CIF 25/30 @ 4CIF
Đầu vào/ra âm thanh 2/1 2/1

Thông minh Trực tiếp đến iSCSI ∎ ∎
Phân tích video IVA IVA

Giao diện Đầu vào cảnh báo 4 4
Đầu ra rơ le 1 1
Khe cắm cáp SFP ∎ ∎
Tuân thủ chuẩn ONVIF ∎ ∎
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IP Video 
Bộ Chuyển Mã

Bộ Chuyển Mã Bộ chuyển mã/mạng & thiết bị giao diện cảnh báo
▶VIDEOJET XTC XF ▶VIDEOJET connect 7000

∎ Có – Không có

Số Kiểu Thương Mại VJT-XTCXF VJC-7000-90
Mô tả Bộ Chuyển Mã 4 Kênh/Hai Dòng Bộ chuyển đổi mã công tắc mạng 5 kênh/một dòng

Video/Âm thanh Đầu Vào Camera 4 1
Video Codec H.264 High Profile H.264 High Profile
Số khung hình tối đa mỗi giây (fps) 25/30@4CIF 25/30@4CIF
Âm Thanh Vào/Ra — 1/—
Chuyển mã biên mạng ∎ ∎

Lưu trữ Loại CF CF
Dung lượng 2 TB 2 TB

Bộ phân tích Trực tiếp đến iSCSI — —
Phân Tích Video — —

Mạch Giao Tiếp Đầu Vào Cảnh Báo 4 4 tiếp điểm khan, 2 cảnh báo giả mạo có giám sát (Với MIC IP 7000)
Đầu Ra Cảnh Báo 1 3
Rơ-Le Đầu Ra — 1 (cho bơm đệm) (với MIC IP 7000)
Mạng (PoE) — 1x 10/100/1000Base-TX
Đèn UTP mạng — 2x 10/100/1000Base-TX
Sợi mạng — Ổ cắm 2 SFP (1000Base-FX)
Chuỗi nối tiếp mạng — ∎ (lên đến 50)

Khác Công suất đầu ra — 95W HiPoe
Điều khiển bơm đệm — ∎ (rơ-le)
Hỗ trợ kết nối kiểu nối tiếp  
nhiều camera

— ∎
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IP Video 
Màn Hình Phẳng

▶Độ nét cao  

∎ Có – Không có

Số kiểu thương mại UML-193-90 UML-223-90 UML-273-90 UML-323-90 UML-423-90 UML-463-90 UML-553-90
Hiển thị Loại 19" LED 22" LED 27" LED 32" LED 42" LED 46" LED 55" LED

Độ phân giải pixel tối đa 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Độ phân giải theo chiều ngang 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL
Tỉ lệ khuôn hình 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Độ sáng (cd/m2) 250 250 300 350 500 450 450
Tỉ lệ tương phản 1000:1 1000:1 3000:1 3000:1 4000:1 3500:1 4000:1
Ngược sáng 30.000 giờ 30.000 giờ 30.000 giờ 50.000 giờ 50.000 giờ 50.000 giờ 50.000 giờ
Góc nhìn (HxV) 170° x 160° 170° x 160° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178°

Nối Tiếp Âm Thanh/Video Tổng Hợp thụ động thụ động thụ động thụ động thụ động Thụ động thụ động
Tương Thích PC ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Đầu nối Video tổng hợp (BNC) – – 2 (lặp video) 1 (lặp video) 2 (lặp video) 2 (lặp video) 2 (lặp video)

VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI-D ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
HDMI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Âm thanh Đầu vào ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Loa ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Đặc tính cơ học Chiều rộng 448 mm 515 mm 642 mm 745 mm 977 mm 1024 mm 1256 mm
Chiều cao 332 mm* 370 mm* 380 mm 440 mm 570 mm 578 mm 727 mm 
Chiều dài 182 mm* 182 mm* 76 mm 77 mm 83 mm 112 mm 83 mm
Trọng lượng 3,0 kg 3,6 kg 9,1 kg 12,5 kg 20 kg 25 kg 32 kg

Nguồn Nguồn Điện tích hợp tích hợp có bao gồm tích hợp tích hợp Tích hợp tích hợp
Tiêu Thụ Điện Năng 42W 42W 75W 75W 150W 149W 170W

Thông tin khác Ảnh trong ảnh – – – – – – –
Khóa ngăn trước ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
IR từ xa – – – ∎ ∎ ∎ ∎

Bao gồm dây cáp VGA đến VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI đến DVI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Kiểu gắn Tuân thủ VESA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Khung lắp dạng môđun – – – – – – –
Chân đế đặt bàn có bao gồm có bao gồm có bao gồm UMM-LED32-SD UMM-LED42-SD UMM-LED46-SD UMM-LED42-SD
Gắn cố định tường – – – – ST660 ST650 ST660
Gắn xoay/nghiêng vào tường – – UMM-WMT-32 UMM-WMT-32 – – –



Truyền thống chất lượng và đổi mới
Hơn 125 năm qua, cái tên Bosch đã tồn tại 
vì chất lượng và sự tin cậy. Bosch là nhà 
cung cấp toàn cầu về sự lựa chọn công 
nghệ đổi mới, cũng như các tiêu chuẩn 
dịch vụ và hỗ trợ cao nhất.

Bosch Security Systems tự hào cung cấp 
nhiều giải pháp an ninh, an toàn, truyền 
thông và âm thanh, được tin cậy sử dụng 
trong nhiều ứng dụng hàng ngày trên toàn 
thế giới, từ các cơ sở của chính phủ và các 
khu vực công cộng cho đến các doanh 
nghiệp, trường học và gia đình.

Bosch Security Systems
Để tìm hiểu thêm về các Hệ Thống Video, 
vui lòng truy cập www.boschsecurity.com/hdsecurity
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