
Turbo HD 5.0
Hơn cả những gì ta thấy!



Turbo HD 1.0
· HD1080P
· H.264

Turbo HD 3.0
· 5MP
· H.264+
· TVI/CVBS/IPC và 2 tiêu chuẩn khác
· PoC 1.0

Turbo HD 4.0
· 8MP
· H.265 & H.265+
· Công nghệ siêu nhạy sáng
· PoC 2.0

Turbo HD 5.0

Lịch sử phát triển của Turbo HD 



DVR Turbo 
AcuSense

Camera 
Turbo ColorVu

Turbo HD
5.0

24/7

Accurate Sense, là một công nghệ
thông minh dựa trên thuật toán Deep
learning giúp cải thiện độ chính xác
cho các tính năng phân tích hình ảnh
VCA.

Hình ảnh tràn đầy màu sắc, công
nghệ hình ảnh màu 24/7 giúp cải
thiện chất lượng video giám sát.



DVR Turbo AcuSense
Deep Learning trên nền tảng Analog



Kiểm tra thủ công liên tục Lãng phí tài nguyên/nhân lựcBáo động sai

Các hệ thống an ninh truyền thống thường chỉ phát hiện các mục tiêu chuyển động mà không

có sự phân tích kỹ lưỡng hơn.

Báo động sai thường tạo ra các sự cố phiền nhiễu liên tục cho người dùng.

Nhược điểm của các hệ thống truyền thống

···



Công nghệ
Turbo AcuSense

DVR

Tách lọc mục tiêu1

2

3

Lọc báo động giả

Tìm kiếm đối tượng
nhanh chóng



DVR Turbo AcuSense · Tách lọc đối tượng

Công nghệ
AcuSense Phương tiện

Con người



Dữ liệu về
hình ảnh và
báo động

DVR Turbo AcuSense · Lọc báo động giả

DVR truyền thống

Kích hoạt
báo động

Báo động giả



Dữ liệu về
hình ảnh và
báo động

DVR Turbo AcuSense · Lọc báo động giả

Kích hoạt
báo động

DVR Turbo AcuSense Loại bỏ

BÁO ĐỘNG�



Lọc báo động giả · Demo

Phát hiện phương tiện

Phát hiện đối tượng con người

Phát hiện lá cây

Phát hiện các đối tượng khác

Kích hoạt!!!

Lọc bỏ!

Video demo:
https://www.youtube.com/watch?v=ADwRGNtiuEo



Phát hiện cơ thể con người

Tìm kiếm phương tiện cơ giới

Smart
Nhận dạng người/phương tiện cơ giới
Giúp tìm kiếm dữ liệu có giá trịmột cách hiệu quả

Dòng đầu ghi Turbo AcuSense DVR được tích
hợp công nghệ Deep Learning, trích xuất
nhanh đối tượng con người/ cơ giới từ khối dữ
liệu lớn trong một thời gian nhất định.

DVR Turbo AcuSense · Tìm kiếm đối tượng nhanh chóng



Tìm kiếm đối tượng nhanh chóng · Demo

Tìm kiếm dữ liệu con người

Tìm kiếm dữ liệu cơ giới

Video demo:
https://www.youtube.com/watch?v=ADwRGNtiuEo



Camera Turbo ColorVu
CameraTăng cường màu sắc cho hình ảnh sống động toàn thời gian



Camera Turbo ColorVu

Ánh sáng và hình ảnh tươi
sáng hơn, độ phơi sáng cân
bằng

Ống kính cao cấp Độ nhạy cực cao
Mang lại hiệu suất tuyệt vời và
hình ảnh rõ ràng trong điều kiện
môi trường cực thiếu sáng.



Camera · Ống kính cao cấp
Ánh sáng và hình ảnh tươi sáng hơn, độ phơi sáng cân bằng

• Kính quang học có độ tán xạ cực thấp có thể giữ độ sắc
nét và màu sắc đảm bảo cho hình ảnh

• Lớp phủ BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) giúp giảm tình
trạng phản chiếu gây mờ/lóa hình ảnh. 

Lớp phủ BBAR và kính ED quang học

F1.0

F2.0

Cho phép nhiều ánh sáng đi vào ống kính
hơn giúp hình ảnh tăng độ sáng

Siêu khẩu độ����

Lượng ánh sáng đi vào tăng gấp 4 lần



Hình ảnh màu sắc 24/7

Camera 1080P truyền thống Camera 1080P Siêu nhạy sáng Camera Turbo ColorVu

Supplement Light
Supplement Light

So sánh hình ảnh thu được lúc 20h30, không có ánh sáng nhân tạo



Hình ảnh màu sắc 24/7

So sánh hình ảnh thu được lúc 20h, không có ánh sáng nhân tạo

Camera 1080P truyền thống Camera 1080P Siêu nhạy sáng Camera Turbo ColorVu



Camera · Đèn trợ sáng

Đèn trợ sáng cung cấp ánh sáng ấm, thân thiện môi trường

Đèn trợ sáng
thông thường

Đèn trợ sáng
ánh sáng ấm
với ống kính
khuếch tán
chống chói

Trong trường hợp môi trường quan sát không có nguồn sáng tự nhiên
hoặc nhân tạo, đèn trợ sáng từ camera sẽ bắt đầu hoạt động với ánh sáng
ấm thân thiện cho môi trường.



Hình ảnh màu sắc 24/7

So sánh hình ảnh trong phòng tối (0 lux), đèn trợ sáng được kích hoạt

Camera 1080P truyền thống Camera 1080P Siêu nhạy sáng Camera Turbo ColorVu



iDS-7208/16HQHI-K2/4S
iDS-7204/08HUHI-K2/4S

Sản phẩm Turbo HD 5.0

iDS-7204HQHI-K1/2S
iDS-7208/16HQHI-K1/4S)
iDS-7204/08HUHI-K1/4S

DVR Turbo AcuSens



iDS-7316HUHI-K4/16S

iDS-9016HUHI-K8/16S

DVR Turbo AcuSens



Sản phẩm Turbo HD 5.0
Camera Turbo ColorVu

Tính năng chính
• 2MP
• IP67
• Kích hoạt đèn trợ sáng ở 0 Lux

DS-2CE12DFT

DS-2CE10DFT

DS-2CE72DFT



Hơn cả những gì ta thấy!

Turbo HD
5.0

DVR 
Turbo 

AcuSense

Camera 
Turbo 

ColorVu

Phương Việt Group – Đại diện cung cấp dịch vụ HIKVISION tại Việt Nam 
Hotline KT: 096 446 2233 | 096 654 8778 


