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VL-SF70VN

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70VN
Một bộ bao gồm Màn hình VL-MF70VN và Nút nhấn VL-VF580VN
Màn hình màu LCD 7.0 inch, kỹ thuật IPS với góc nhìn rộng và dễ quan sát.
Camera cửa độ phân giải cao, vỏ thiết kế chống nước
Có thể kết nối thêm 3 màn hình chính, 2 camera cửa và 2 khóa điện từ
Có thể chuyển cuộc gọi đến các màn hình khác.
Lưu được lịch sử 50 cuộc gọi, chụp hình các cuộc gọi nhỡ để chủ nhà biết khách đã đến ấn chuông khi 
vắng nhà
Đàm thoại rãnh tay (Không cần tay nghe).
Góc quan sát camera cửa rộng: 87 độ theo chiều ngang, 66 độ theo chiều dọc.
Camera cửa có đèn hỗ trợ xem ban đêm
Kết nối giữa màn hình và camera cửa bằng 4 sợi dây (có thể dùng dây mạng hoặc dây điện thoại từ 4 
lõi trở lên)
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất bởi Panasonic. Bảo hành: 12 tháng.

5,500,000 3,900,000

VL-SVN511VN
(Kết nối mobile)

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SVN511VN
Một bộ bao gồm Màn hình VN-MWN511VN + Nút nhấn VL-V522LVN
Kích thước màn hình chính 5inch: Cao 186 x Ngang 161 x Dầy 23.5mm
Kích thước camera cửa: Cao 130 x Ngang 100 x Dầy 36mm
Góc quan sát camera cửa: 87 độ theo chiều ngang, 66 độ theo chiều dọc
Ghi lại hình ảnh của khách khi vắng nhà với 50 sự kiện/400 hình ảnh màu.
Chức năng thay đổi giọng nói để từ chối tiếp khách không mời
Gửi email thông báo thời gian và hình ảnh của khách
Có thể kết nối thêm 1 màn hình chính, 2 camera chuông cửa, kết nối 2 khóa cửa điện từ.
Kết nối được với nút nhấn chuông sảnh của tòa nhà nếu lắp trong tòa nhà
Kết nối được tối đa 04 smartphone/tablet bằng sóng wifi trong cùng mạng
Nút nhấn chuông có đèn LED dùng ban đêm để quan sát rõ người nhấn chuông
Đi dây giữa màn hình chính và chuông cửa bằng 2 dây không phân cực (dây điện, dây mạng, dây điện 
thoại…)
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất bởi Panasonic. Bảo hành: 12 tháng.

9,600,000 6,800,000

VL-SW251VN

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251VN
Một bộ bao gồm Màn hình VL-MW251VN + Nút nhấn VL-V522L + Màn hình phụ VL-W605VN
Màn hình màu LCD 5.2 inch, kỹ thuật IPS với góc nhìn rộng và dễ quan sát.
Màn hình không dây LCD 1.8 inch cầm tay tiện lợi. Kết nối tối đa 4 màn hình không dây
Khoảng cách liên lạc giữa màn hình chính và màn hình không dây tối đa 100m.
Có thể chuyển cuộc gọi đến các màn hình khác, thay đổi giọng nói khi có khách không mời.
Ghi lại hình ảnh của khách khi vắng nhà với 50 sự kiện/400 hình ảnh màu.
Có thể kết nối 2 camera chuông cửa, kết nối 2 khóa cửa điện từ.
Góc quan sát camera cửa: 87 độ theo chiều ngang, 66 độ theo chiều dọc.
Camera hỗ trợ xem ban đêm, góc xoay có khả năng điều chỉnh 15° (Trái - Phải – Lên, Xuống).
Kết nối bằng cáp 01 đôi giữa màn hình và camera chuông cửa.
Kích thước màn hình (RộngxSâuxCao): 165x38x160mm.
Kích thước camera cửa (RộngxSâuxCao): 93x36.5x131mm
Kích thước màn hình không dây (RộngxSâuxCao): 52x35x157mm.
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất tại Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

10,500,000 6,990,000

VL-SW251VN-S

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251VN-S
Bao gồm Màn hình VL-MW251VN + Nút nhấn VL-GC005VN-S + Màn hình phụ VL-W605VN
Màn hình màu LCD 5.2 inch, kỹ thuật IPS với góc nhìn rộng và dễ quan sát.
Màn hình không dây LCD 1.8 inch cầm tay tiện lợi. Kết nối tối đa 4 màn hình không dây
Khoảng cách liên lạc giữa màn hình chính và màn hình không dây tối đa 100m.
Có thể chuyển cuộc gọi đến các màn hình khác, thay đổi giọng nói khi có khách không mời.
Ghi lại hình ảnh của khách khi vắng nhà với 50 sự kiện/400 hình ảnh màu.
Có thể kết nối 2 camera chuông cửa, kết nối 2 khóa cửa điện từ.
Góc quan sát camera cửa: 87 độ theo chiều ngang, 66 độ theo chiều dọc.
Camera cửa thiết kế vỏ kim loại chống va đập
Kết nối bằng cáp 01 đôi giữa màn hình và camera chuông cửa.
Kích thước màn hình (RộngxSâuxCao): 165x38x160mm.
Kích thước camera cửa (RộngxSâuxCao): 93x36.5x131mm
Kích thước màn hình không dây (RộngxSâuxCao): 52x35x157mm.
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất tại Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

13,650,000 9,500,000

VL-MF70VN
Màn hình chính Panasonic 7.0 inch VL-MF70VN
Lắp với bộ VL-SF70VN. Khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm tối đa là 3 
màn hình

4,400,000 3,300,000

BÁO GIÁ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH PANASONIC

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH PANASONIC

PHỤ KIỆN CHUÔNG HÌNH PANASONIC



VL-VF580VN

Camera cửa Panasonic VL-VF580VN
Có kèm theo bộ trộn để lắp được nhiều nút nhấn
Lắp với bộ VL-SF70VN, khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm tối đa là 2 
camera cửa

3,100,000 2,300,000

VL-MW251VN
Màn hình chính Panasonic 5,0 inch VL-MW251VN
Lắp với bộ VL-SW251VN, khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm màn hình 
nối 2 dây song song với màn hình chính

5,900,000 4,400,000

VL-W605VN
Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN
Lắp với bộ VL-SW251VN, khách hàng có thể mua thêm để kết nối được tối đa 4 màn 
hình phụ không dây với màn hình chính

2,800,000 2,100,000

VL-V522L
Camera cửa Panasonic VL-V522L
(Lắp với bộ VL-SW251VN. khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm tối đa là 2 
camera cửa

2,300,000 1,700,000

VL-GC005VN-S
Camera cửa vỏ kim loại VL-GC005VN-S
Dùng trong bộ chuông hình VL-SW251VN, khách hàng có thể mua để mở rộng thêm 
tối đa là 2 camera cửa

4,500,000 3,300,000

VL-FAN1VN
Bộ tiếp sóng cho tay cầm không dây 
Thiết bị tiếp sóng dùng trong bộ VL-SW251VN để mở rộng khoảng cách từ màn hình 
chính tới tay cầm không dây

3,200,000 2,400,000

VL-MV511VN
Màn hình chính Panasonic 7.0 inch VL-V555VN
Lắp với bộ VL-SVN511VN

6,800,000 5,100,000

VL-V555VN
Camera cửa Panasonic VL-V555VN
Lắp với bộ VL-SVN511VN

4,600,000 3,400,000

Cập nhật báo giá và các chương trình Khuyến mãi mới nhất tại: http://sieuthidienthongminh.vn
* Trụ sở Hà Nội: Mr Hùng: 0979.044.600 - 04.6670.8866; Mr Tuyên: 0968.930.743 - 04.6670.8866
* Chi nhánh Giải Phóng, Hà Nội: Mr Khởi: 0972.030.468 - 04.6670.4400
* Chi nhánh TP.HCM: Mr Thịnh 0904.553.933
* Chi nhánh Hải Phòng: Mr Thắng: 0912.611.331 - 0316.586.333
* Chi nhánh Đà Nẵng: Mr Phúc 0905.429.426
* Hỗ trợ kỹ thuật: Mr Tân 04.66.874.847 - 0985.061.324   *   Phòng bảo hành: Mr Cường 0968.096.362

http://sieuthidienthongminh.vn

