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VL-SV30VN

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SV30VN
Một bộ bao gồm Màn hình VL-MV30VN + 1 camera cửa VL-V522L
Màn hình màu LCD 3.5 inch TFT, lưu được 30 hình ảnh màu khi có người nhấn chuông, báo cuộc gọi 
nhỡ kèm hình ảnh khách ấn chuông khi xem lại nhật ký
Đàm thoại rảnh tay (Không cần tay nghe). Có thể thay đổi giọng nói khi có khách không mời.
Có thể kết nối 2 camera chuông cửa. Có khả năng kết nối 2 khóa cửa điện từ.
Ghi lại hình ảnh của khách khi vắng nhà.
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 giữa màn hình và camera chuông cửa bằng 2 sợi dây (lắp đặt dễ dàng)
Kích thước màn hình: 138 x 260 x 183mm.
Kích thước camera cửa: Cao 130mm - Ngang 100mm - Dầy 36mm
Nguồn điện: 100-240VAC.
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất bởi Panasonic. Bảo hành: 12 tháng.

3,500,000 12 THÁNG

VL-SV71VN

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SV71VN
Một bộ bao gồm Màn hình VL-MF71VN + nút nhấn VL-V566LVN
- Màn hình chuông cửa Panasonic VL-MF71VN: màn hình màu LCD 7inch, kỹ thuật IPS với góc nhìn 
rộng và dễ quan sát.
- Có thể kết nối mở rộng ra 3 màn hình 
- Có thể kết nối 2 camera chuông cửa. Có khả năng kết nối 2 khóa cửa điện tử
- Có thể thay đổi giọng nói khi có khách không mời.
- Lưu được 50 cuộc gọi/400 hình ảnh màu. Đàm thoại rảnh tay (không cần tay nghe).
- Ghi lại hình ảnh của khách khi vắng nhà.
- Camera cửa VL-V522LVN thiết kế chống nước IP54
- Camera hỗ trợ xem ban đêm, góc xoay có khả năng điều chỉnh 15°.
- Kết nối giữa màn hình và camera chuông cửa bằng 2 sợi dây (lắp đặt dễ dàng)
- Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất bởi Panasonic. Bảo hành: 12 tháng.

4,000,000 12 THÁNG

VL-SW274VN

Bộ chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW274VN
Một bộ bao gồm Màn hình Màn hình VL-MW274-W + nút nhấn VL-V522LVN + màn 
hình không dây VL-W617VN
Màn hình màu LCD 7 inch, kỹ thuật IPS với góc nhìn rộng và dễ quan sát.
Màn hình màu không dây LCD 1.8 inch cầm tay tiện lợi.
Có thể kết nối với 6 màn hình không dây cầm tay.
Tần số hoạt động: 2.4-2.48GHz. Công suất phát: 100mW
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.
Lưu được 50 sự kiện/400 hình ảnh màu cùa khách. Đàm thoại rãnh tay (Không cần tay nghe).
Đàm thoại nội bộ giữa các máy cầm tay với nhau và với màn hình chính (Intercom Call).
Chức năng thay đổi giọng nói: Giọng nói của phụ nữ (âm cao) sẽ nghe như giọng nói của nam giới (âm 
trầm) làm tăng tính an ninh (Đặc biệt khi phụ nữ, trẻ em khi ở nhà một mình và khách lạ đến bấm 
chuông...).
Kết nối được với 2 camera chuông cửa, 2 khóa cửa điện từ, 2 bộ lặp Wireless Repeater dùng kéo dài 
khoảng cách cho màn hình không dây, 04 màn hình.
Kết nối được với 02 cảm biến báo động như: Báo cháy, báo khói, báo xì gas, báo mở cửa....
Kết nối được với tổng đài PBX Panasonic.
Góc quan sát camera cửa: 87 độ theo chiều ngang, 66 độ theo chiều dọc, có hồng ngoại xem đêm
Kết nối bằng cáp 01 đôi giữa màn hình và camera chuông cửa.
Tiêu chuẩn chống nước của camera cửa: IPX3.
Kích thước màn hình (CaoxRộngxSâu): 158x243x29.5mm.
Kích thước camera cửa (CaoxRộngxSâu): 131x99x36.5mm
Kích thước màn hình không dây (RộngxSâuxCao): 52x35x157mm.
Nguồn điện cho màn hình: 220-240VAC.
Màn hình không dây sử dụng Pin sạc Ni-MH 3.6VDC/650mAh.
Trọng lượng màn hình không dây cầm tay: 175g.
Nguồn điện: 100-240VAC. Sản xuất tại Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

7,500,000 12 THÁNG

BÁO GIÁ CHUÔNG HÌNH PANASONIC

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH PANASONIC



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.

6,500,000 12 THÁNG

VL-V522L
Camera cửa Panasonic VL-V522L
Lắp được với tất cả các loại chuông hình Panasonic sử dụng 2 dây
Khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm tối đa là 2 camera cửa

1,100,000 12 THÁNG

VL-MV30VN 
Màn hình chính Panasonic 3,5 inch VL-MV30VN 
Lắp với bộ VL-SV30VN, khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm màn hình 2,900,000 12 THÁNG

VL-MV71VN 
Màn hình chính Panasonic 7,0 inch VL-MV71VN 
Lắp với bộ VL-SV71VN, khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm màn hình 3,400,000 12 THÁNG

VL-MW274

Màn hình chính Panasonic 7,0 inch VL-MW274
Lắp với bộ VL-SW274VN, có thể kết nối được với 6 tay cầm không dây, 2 camera 
cửa; 4 màn hình 
Khách hàng có thể mua thêm để mở rộng thêm màn hình

4,600,000 12 THÁNG

VL-MV511VN
Màn hình chính Panasonic 7.0 inch VL-MV511VN
Trong bộ chuông hình VL-SVN511VN 5,900,000 12 THÁNG

VL-W617
Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W617
Lắp với bộ VL-SW274VN, khách hàng có thể mua thêm để kết nối được tối đa 6 màn 
hình phụ không dây với màn hình chính

2,300,000 12 THÁNG

VL-FAN1VN
Bộ tiếp sóng không dây
Khuếch đại mở rộng sóng cho bộ chuông hình VL-SW274VN 2,900,000 12 THÁNG

PHỤ KIỆN CHUÔNG HÌNH PANASONIC


