BẢNG BÁO GIÁ CAMERA THƯƠNG HIỆU FOFU - 2021
STT

Mã sản phẩm

Giá bán lẻ
(Đã có VAT)

1

FF-C2L-720p

960,000

2

FF-C1S-720p

990,000

3

FF-C6C-720p

1,120,000

Hình ảnh

Thông số kỹ thuật
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS,độ phân giải: 1.0MP
(1080x720),chuẩn nén hình ảnh: H264,- Tầm xa hồng ngoại 10m, Ống
kính : 3.6mm,- Tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều..- Tích hợp 1
ăngten 5dbi cho phép bắt sóng tốt, 5db Khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên
đến 128GB,tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), ONVIF,phần mềm
FOFUSMART,- Nguồn cấp DC 5V1A, công suất <5W,chất liệu vỏ
Plastic
Cảm biến hình ảnh : 1/2.7” CMOS,độ phân giải : 1.0MP (1080x720)
chuẩn nén hình ảnh H264,tầm xa hồng ngoại: 10m
Ống kính : 3.6mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều,tích hợp 1
ăngten 5dbi cho phép bắt sóng tốt1 5db ,khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên
đến 128GB
tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), ONVIF,phần mềmFOFUSMART
Nguồn cấp DC 5V1A, 功率công suất <5W,chất liệu vỏ Plastic
Cảm biến hình ảnh 1/2.7” CMOS,độ phân giải 1.0MP (1080x720)
- Chuẩn nén hình ảnh: H264,tầm xa hồng ngoại 10m, Ống kính :
3.6mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều.
Khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB,tích hợp wifi(IEEE
802.11b/g/n), ONVIF,phần mềm 平台FOFUSMART,nguồn cấp DC
5V1A, công suất <5W,chất liệu vỏ lastic

Giá đại lý

320,000

330,000

330,000

4

5

FF-C6TC-720p

FF-C5C-720p

1,440,000

Cảm biến hình ảnh : 1/2.7” CMOS,độ phân giải : 1.0MP
(1080x720),chuẩn nén hình ảnh : H264,tầm xa hồng ngoại 10m,ống
kính : 3.6mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều..khe cắm thẻ nhớ
Micro SD lên đến 128GB,tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), cổng
Lan,ONVIF,Phần mềmFOFUSMART,nguồn cấp DC 5V1A, công suất
<5W, chất liệu vỏ : Plastic

1,760,000

cảm biến hình ảnh:: 1/2.7” CMOS,độ phân giải: 1.0M (1080x720)
chuẩn nén hình ảnh: H264,tầm xa hồng ngoại 30m,- Ống kính :
2.8mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều.
tích hợp 1 ăngten 5dbi cho phép bắt sóng tốt 5db Khe cắm thẻ nhớ
Micro SD lên đến 128GB,- Tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), Có cổng
Lan,ONVIF,- Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động,phần mềm
FOFUSMART,- - Nguồn cấp DC 12V1A, công suất <7.5W, Chuẩn
chống nước IP66,chất liệu vỏ kim loại

6

FF-C3L-720p

1,120,000

7

FF-C3L-1080p

1,280,000

8

9

FF-C7W-1080p

FF-C6CN-1080p

1,500,000

1,620,000

Camera IP FF-C3L-720p/1080p
-Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS
-Độ phân giải : 1.0MP , 2.0MP, Chuẩn nén hình ảnh: H264,
tầm xa hồng ngoại 10m, Ống kính: 2.8mm
- Tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều, Khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên
đến 128GB,
-Hỗ trợ chức năng Smart Tracking, tự động theo dõi đối tượng khi phát
hiện xâm nhập ,smart Tracking,
- Tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), cổng Lan, ONVIF,
-Phần mềm FOFUSMART
-Nguồn cấp DC 5V1A, công suất <5W, Chất liệu vỏ : Plastic
Camera IP FF-C7W-1080p
-Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS, Độ phân giải : 2.0M (1920x1080)
- Chuẩn nén hình ảnh: H264,- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Ống kính: 2.8mm,- Tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều , Tích hợp
1 ăngten 5dbi cho phép bắt sóng tốt, 5db , Khe cắm thẻ nhớ Micro SD
lên đến 128GB, Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động,Tích hợp wifi
(IEEE 802.11b/g/n), cổng Lan, ONVIF,(IEEE 802.11b/g/n),,ONVIF
Phần mềm FOFUSMART, Nguồn cấp DC 12V1A, công suất <7.5W
Chuẩn chống nước IP66, Chất liệu vỏ kim loại
Camera IP FF - C6CN-1080p
-Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS, Độ phân giải: 2.0MP
-Chuẩn nén hình ảnh : H264,tầm xa hồng ngoại10m
-Ống kính: 2.8mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều.,Khe cắm thẻ
nhớ Micro SD lên đến 128GB, Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển
động,Tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), cổng Lan, ONVIF,(IEEE

615.000 - CALL

685,000

435,000

500,000

585,000

630,000

10

FF-C2G -720p
(YOOSEE)

1,280,000

11

FF-C2G -1080p
(YOOSEE)

1,470,000

Camera IP FF-C2G-720p /1080p
-Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS, Độ phân giải: 1.0MP , 2.0MP
-Chuẩn nén hình ảnh : H264,tầm xa hồng ngoại10m
-Ống kính: 3.6mm,tích hợp micro, loa, âm thanh 2 chiều.,lưu tối đa 5
địa điểm hình ảnh
-Hỗ trợ chức năng Smart Tracking, tự động theo dõi đối tượng khi phát
hiện xâm nhậpsmart Tracking, ,hỗ trợ báo động khi phát hiện chuyển
động
-Khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB
-Tích hợp wifi (IEEE 802.11b/g/n), ONVIF, phần mềm
YOOSEE,nguồn cấp DC 5V1A, công suất <5W,chất liệu vỏ : Plastic

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera FOFU
- Tất cả sản phẩm camera đổi mới trong vòng 12 tháng đầu
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành
hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà
sản xuất .
- Trường hợp không bảo hành: Cháy nỗ, vô nước, rơi rớt dẫn đến hư hỏng thiết bị, có sự tác động bên ngoài
vào sản phẩm, và sản phẩm hết hạn bảo hành.
Chính sách bán hàng
Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi
điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.
Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt
hàng.

RẤT MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

500,000

570,000

