
Camera Quảng Ngãi WiFi 360 độ Cao Cấp 

 
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm: 
– Camera IP không dây, lắp đặt trong nhà 
– Độ phân giải 1/3” 1.0Megapixel CMOS 
– Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01lux/F2.0(color),0lux/F2.0(IR on) 
– Độ phân giải ghi hình 25/30fps@1.0P(1280×720) 
– Ống kính cố định 3.6 mm 
– Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hồng ngoại thông minh 
– Chống ngược sáng DWDR, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC), 
chống ngược sáng(BLC,HLC), Chống nhiễu (3D-DNR) 
– Chức năng quay quét ngang (PAN) 355° tốc độ 100° /s, quay dọc lên xuống 90° 100° /s, hỗ trợ cài đặt trước 25 
điểm, 8 hành trình (Tour) 
– Tích hợp míc và loa với chuẩn âm thanh G.711a / G.711u / PCM 
– Đàm thoại 2 chiều 
– Tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m 
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 64GB 
– Hỗ trợ Easy4ip cloud 
– Điện áp DC 5V2A 
– Công suất 8.2W 
– Môi trường làm việc từ -10°C~+45°C 
– Kích thước 94mm x 94mm x 94mm 
– Trọng lượng 0.22Kg 
– Bảo hành 24 tháng 
 
Máy Chấm Công Quảng Ngãi Ronald Jack Gigata FA-113 

 
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm: 
– Chấm công bằng khuôn mặt + dấu vân tay. 
– Quản lý đến 2.000 dấu vân tay & 1200 khuôn mặt. 

https://hanhtrinh24h.net/bvct/chi-tiet/581/camera-may-cham-cong-quang-ngai.html
https://hanhtrinh24h.net/camera-may-cham-cong-quang-ngai-lpbid581.html


– Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ. 
– Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy. 
– Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT (khi không kết nối máy tính). 
– Tích hợp âm thanh + Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca… 
– Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP, USB. 
– Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca. 
– Hiển thị tên người chấm công lên máy. 
– Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện. 
– Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công. 
*** Ưu điểm:  
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay & khuôn mặt. 
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt. 
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp được xuất ra File Excel để tính lương… 
+ Là một thiết kế hoàn toàn mới vượt trội hẳn lên trong dòng chấm công khuôn mặt kết hợp vân tay, thẻ từ. Với 
kiểu dáng sang trọng, thiết kế đẹp mắt FA-113 vừa kết hợp cho việc chấm công, kiểm soát vào ra. Sử dụng cảm 
ứng trên màn hình như 1 chiếc Smart Phone thời hiện đại, xứng đáng là dòng sản phẩm cao cấp, được đánh giá 
tốt nhất hiện nay. 

 

 
Giá sản phẩm Máy Chấm Công Dấu Vân Tay + Nhận Diện Khuôn Mặt & chương trình khuyến mãi có thể thay 
đổi từng thời điểm. Để biết thêm thông tin chi tiết giá cả sản phẩm & để được Lắp Đặt Máy Chấm Công tại Quảng 
Ngãi Nhanh Nhất. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0913.791679 – 0983.127676 để được tư vấn miễn phí nhé 
!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZOeSwmRlQs

