
 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت 
 محصوالت
 تی وی تی

(دو سال گارانتی درسا)با   



 

 

IPC + NVR 
)ریال(  قیمت توضیحات  مدل  تصویر   

1 

 

TD-C12 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نیلنیمنن2.8ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

نوضوح:ن 1080*ن1920حداکنر  
نن10درنشبنننندنید من   

کارتنحافظهننیورودن  Micro-SD 
نیپشت ازنبان   Wi-Fi 

داخلننکروفوننینمنن1نیداران  
داخلننیبلندگوننن1نیداران  

ننکینوننینورودنن1نیداران زنگنخطرننخروج   
 

22000000 

2 

 

TD-
9421S3L(D/PE/AR1) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نیلنیمنن3.6ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  
ننن20ن-ن10درنشبنننندنید من   

 14000000 

3 

 

TD-
9421S3(D/PE/AR2) 

 
تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  

نیلنیمنن3.6ثابتننلن  ن ینمن   
دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  
ن30ن-ن20درنشبنننندنید من   

صداننینورودنن1نیداران  
کارتنحافظهننیورودن  Micro-SD  نن128ننتیتانظرفن

تنیگابانیگ  
 
 

16700000 

4 

 

TD-
9524S3L(D/PE/AR1) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نیلنیمنن2.8ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  
نن20-ن10درنشبنننندنید من   
داخلننکروفونیمننکنینیداران  

 
 

14000000 

 

http://hikpersian.ir/product/td-c12/
http://hikpersian.ir/product/td-9421s3ld-pe-ar1/
http://hikpersian.ir/product/td-9421s3ld-pe-ar1/
http://hikpersian.ir/product/td-9421s3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-9421s3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-9524s3ld-pe-ar1/
http://hikpersian.ir/product/td-9524s3ld-pe-ar1/


 

 

 

 

5 

 

TD-
9422S3(D/PE/AR3) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نیلنیمنن3.6ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنمتوسطنفلزن  

ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  
نن50-ن30درنشبنننندنید من   

صداننینورودنن1نیداران  
کارتنحافظهننیورودن  Micro-SD  نن128ننتیتانظرفن

تنیگابانیگ  

17500000 

  

 
)ریال(  قیمت توضیحات  مدل  تصویر   

6 

 

TD-
9524S3(D/PE/AR2) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نیلنیمنن2.8ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  
نن30-ن20درنشبنننندنید من   
داخلننکروفونیمننکنینیداران  

 

17500000 

8 

 

 
TD-9441S3L(D/PE/AR1) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن4ننی  ندورب  
نیلنیمنن3.6ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1440*ن2560وضوح:نننحداکنر  
ننن20-10درنشبنندنید من   

 

22300000 

8 

 

TD-
9441E3(D/PE/AR2) 

تحتنشبکهنکسلیمگاپن4نی  ندورب   
نیلیمن3.6ثابتننلن  ن یمن   

ده یسازننفشر  H.265 
هیتغذنمنبع  DC12v ای  PoE 

استانداردنیدارا  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1520*2592وضوح:ننحداکنر  
نن30-20درنشبندنید من   

صدانیورودنکینیدارا  

33800000 

http://hikpersian.ir/product/td-9422s3d-pe-ar3/
http://hikpersian.ir/product/td-9422s3d-pe-ar3/
http://hikpersian.ir/product/td-9524s3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-9524s3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-9441s3ld-pe-ar1/
http://hikpersian.ir/product/td-9441e3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-9441e3d-pe-ar2/


 

 

 

 
 

9 

 

TD-
9544S3L(D/PE/AR1) 

تحت شبکه  کسلی مگاپ  4 نی دورب   
یمتری لی م 2.8ثابت  لنز  

یساز  فشرده   H.265 
هی تغذ منبع  DC12v  ای  PoE 

استاندارد یدارا  IP 67 

ی بدنه کوچک فلز  
1440*2560وضوح:   حداکثر  

متر  20-10در شب  دی د  
ی داخل کروفونی م ک ی  یدارا  

22000000 

 

 
)ریال(  قیمت توضیحات  مدل  تصویر   

10 

 

TD-
9544E3(D/PE/AR2) 

تحتنشبکهننکسلنینمگاپنن4ننی  ندورب  
نیلنیمنن2.8ثابتننلن  ن ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 
هنیتغذنمنبع  DC12v انی  PoE 

استانداردننیداران  IP 67 
ینبدنهنکوچکنفلزن  

ن 1520*ن2592وضوح:نننحداکنر  
ننن30-20درنشبنندنید من   

کارتنحافظهننیورودن  Micro-SD نن نن128تانحداکنر
تنیگابانیگ  

صداننیورودننکنینیداران  
داخلننکروفونیمننکنینیداران  

 

33000000 

11 

 

TD-
8523IE(20M/AR15) 

کسلنینمگاپنن2ننی  ندورب  
نمتغنلن  ن نیلنیمننن110تاننن5.5ننن  ینمن   

دهن یسازننفشر  H.265 و H.264 
24نهنیتغذنمنبع VDC 
استانداردننیداران  IP 66 

ی  ندورب  PTZ استارالتنبانحسگرن CMOS  
ن 1080*ن1920وضوح:نننحداکنر  160000000 

http://hikpersian.ir/product/td-9544s3ld-pe-ar1/
http://hikpersian.ir/product/td-9544s3ld-pe-ar1/
file:///C:/Users/metisa2/Desktop/New%20folder%20(5)/TD-9544E3hikpersian.ir/product/td-9544e3d-pe-ar2/
file:///C:/Users/metisa2/Desktop/New%20folder%20(5)/TD-9544E3hikpersian.ir/product/td-9544e3d-pe-ar2/
http://hikpersian.ir/product/td-8523ie20m-ar15/
http://hikpersian.ir/product/td-8523ie20m-ar15/


 

 

 

ننن150درنشبنننندنید من   
 

12 

 

TD-3104B1 

کانالنتحتنشبکهننن4دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/9
60P/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن4همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   

ن  HDMI 1080P خروج 
 
 

17800000 

13 

 

TD-3104B1H 

کانالنتحتنشبکهننن4دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×10
24/960P/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن4همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   

ن  HDMI 4K خروج 
 
 

24000000 

14 

 

TD-3104B1H-4P 

کانالنتحتنشبکهننن4دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×10
24/960P/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن4همزمانننننبازپخش  
ننن4نیداران خروج   PoE 

نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   
ن  HDMI 4K خروج 

42000000 

 

 
)ریال(  قیمت توضیحات  مدل  تصویر   

http://hikpersian.ir/product/td-3104b1/
http://hikpersian.ir/product/td-3104b1h/
http://hikpersian.ir/product/td-3104b1h-4p/


 

51  

 

TD-3108B1 

کانالنتحتنشبکهننن8دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P
/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن8همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   

ن  HDMI 1080P خروج 
 
 
 

22000000 

16 

 

TD-3108B1H 

کانالنتحتنشبکهننن8دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024
/960P/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن8همزمانننننبازپخش  
 

نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   
ن  HDMI 4K خروج 
 
 
 26000000 

17 

 

TD-3108B2H-
8P 

کانالنتحتنشبکهننن8دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024
/960P/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالننن8همزمانننننبازپخش  
ننن8نیداران خروج   PoE 

نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن2ازنننبان   
ن  HDMI 4K خروج 
 
 
 

57000000 

18 

 

TD-3116B1 

کانالنتحتنشبکهننن16دستگاهن  
ضبطنننتینقابل

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P
/720P/960H/D1/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالنن16همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن1ازنننبان   

ن  HDMI 4K خروج 
 
 
 

31000000 

http://hikpersian.ir/product/td-3108b1/
http://hikpersian.ir/product/td-3108b1h/
http://hikpersian.ir/product/td-3108b2h-8p/
http://hikpersian.ir/product/td-3108b2h-8p/
http://hikpersian.ir/product/td-3116b1/


 

 

 

 

 

19 

 

TD-3116B2 

کانالنتحتنشبکهننن16دستگاهن  
ضبطننننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024
/ 960P/720P/960H/DI/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالنن16همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن2ازنننبان   

ن    HDMI 4K خروج 
 
 

36500000 

20 

 

TD-3132B2 

کانالنتحتنشبکهننن32دستگاهن  
ضبطننننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024
/ 960P/720P/960H/DI/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالنن16همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن2ازنننبان   

ن  HDMI 4K خروج 

68000000 

 

 
)ریال(  قیمت توضیحات  مدل  تصویر   

21 

 

TD-3132B4 

کانالنتحتنشبکهننن32دستگاهن  
ضبطننننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 
960P/720P/960H/DI/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالنن16همزمانننننبازپخش  
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن4ازنننبان   

84000000 

http://hikpersian.ir/product/td-3116b2/
http://hikpersian.ir/product/td-3132b2/
http://hikpersian.ir/product/td-3132b4/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن    HDMI 4K خروج 
 
 

22 

 

TD-3332H4-16P-
A1 

کانالنتحتنشبکهننن32دستگاهن  
ضبطننننتینقابل

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 
960P/720P/960H/DI/CIF 

دهنسازننفرمت یفشر H.265 و H.264 
چندنحالتهننضبطن  

کانالنن16همزمانننننبازپخش  
چهرهننصنیتشخنننتیقابلننیداران  

نن16ننیدارن خروج   PoE 
نیپشت تنیتراباننن8نتینتانظرفننسکیهاردندن4ازنننبان   

ن  HDMI 4K خروج 

130000000 

 

http://hikpersian.ir/product/td-3332h4-16p-a1/
http://hikpersian.ir/product/td-3332h4-16p-a1/


 

 

کلیه   برای دریافت لیست قیمت به روز 
و دریافت تخفیفات ویژه   محصوالت امنیتی 

روی لینک زیر کلیک  همکاران و مشتریان 
 کنید. 

 

HIKPERSIAN.IR 

http://hikpersian.ir/listgheimathike/

