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   กล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี ? ส่อง 10 พรีวิวกล้องวงจรปิด 2020 ดีงาม คุ้มค่า
ประสิทธิภาพน่าใช้ ราคาน่าคบ มีตั้งแต่หลักร้อยปลาย ๆ ถึงพันต้น ๆ
แถมคัดมาครบทั้งสำหรับในและนอกบ้านเลย

         

    

      

          

     ช่วงหยุดยาวปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้ว
ใครมีแพลนจะกลับต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวนานหลายวัน
แต่ก็ไม่ค่อยสบายใจอยากมีผู้ช่วยสอดส่องดูแลบ้านวันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมไอเทมเ
ด็ดอย่าง กล้องวงจรปิด มาฝาก โดยต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นประสิทธิภาพเจ๋ง
เทคโนโลยีแจ่ม จะดูสดได้แบบเรียลไทม์ก็ได้ ดูย้อนหลังก็ไม่กระตุก
จะพูดคุยผ่อนกล้องก็ไม่มีปัญหา ที่สำคัญราคาถูกและคุ้มมาก
สามารถติดไว้เช็กความปลอดภัยของทรัพย์สินและบุคคลได้อย่างไม่เปลืองเงินและไม่ต้
องกังวล ว่าแต่จะมีกล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดี รุ่นไหนเด็ด น่าซื้อมาติดที่บ้านบ้าง
อย่ามัวรอช้า ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

              1. VStarcam รุ่น C7824WIP
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     ภาพจาก advice

          

    กล้องวงจรปิด VStarcam รุ่น C7824WIP กล้องวงจรปิดไร้สาย IP Camera ความละเอียด
1 ล้านพิกเซล ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 270 องศา ปรับหมุนขึ้น-ลงได้ 80 องศา
บันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสิ่งเคลื่อนไหว มีฟีเจอร์ Night Vision
ใช้ดูตอนกลางคืนได้ระยะไกลสุด 15 เมตร มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว ใช้เสาสัญญาณ Wi-Fi
3dBi ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน รองรับทั้ง iOS, Android และ Windows ใส่
microSD ได้ความจุสูงสุด 128GB ราคาประมาณ 750 บาท

           2. Xiaomi รุ่น Mi Home Security Camera 360°
           

    

      

          

     ภาพจาก Xiaomi

          

    กล้องวงจรปิด Xiaomi รุ่น Mi Home Security Camera 360° (MJSXJ02CM)
ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ความคมชัดระดับ FHD คุณภาพสูง 1080P ปรับหมุนตามแนวกว้างได้
360 องศา แนวลึกได้ 96 องศา มีรูรับแสง f/2.1 และอินฟาเรด 8-bulb ขนาด 940 นาโนเมตร
ช่วยให้ภาพชัดเจนแม้แสงน้อยหรือตอนกลางคืน มี AI
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https://www.advice.co.th/product/smart-ip-camera/vstarcam/cctv-smart-ip-camera-vstarcam-c7824wip
https://www.mi.com/th/camera-360
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ตรวจจับและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ มีฟังก์ชัน Talkback
สื่อสารผ่านกล้องได้ มีเทคโนโลยีช่วยให้ดูเหตุการณ์สดได้อย่างราบรื่น
เลือกเก็บวิดีโอได้หลากหลาย สามารถรับชมวิดีโอเก่าได้เร็วสูงสุดถึง 16 เท่า
ติดตั้งแบบกลับด้านได้ กว้าง 7.8 เซนติเมตร สูง 11.8 เซนติเมตร ยาว 7.8 เซนติเมตร
น้ำหนัก 0.23 กิโลกรัม ราคาประมาณ 799 บาท

           3. Fujiko รุ่น FK-H9011M
           

    

      

          

     ภาพจาก fujiko

                    กล้องวงจรปิด Fujiko รุ่น FK-H9011M
สินค้านำเข้าตัวล่าสุดจากแบรนด์คุณภาพ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก รองรับทั้งหมด 4
ระบบ ได้แก่ HD AHD, HD TVI, HD CVI และ SD Analog คุณภาพความละเอียด 2.13MP
ช่วยให้สีคมชัด สมจริง เลนส์กว้าง f3.6mm มีอินฟาเรด 36 หลอด ช่วยให้เก็บภาพไกล 30
เมตร มีเทคโนโลยี D-WDR และ DNR ช่วยให้รายละเอียดภาพชัดเจนแม้แสงน้อย
ใช้งานได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน ทนแดด ทนฝน กันน้ำ กันฝุ่น ราคาประมาณ 1,380 บาท   
 
   4. Kenpro รุ่น KP-IP203P
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https://fujiko.co.th/product/fk-h9011m/
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                         ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kenpro CCTV Thailand &ndash; กล้องวงจรปิดเคนโปร              กล้องวงจรปิด Kenpro รุ่น KP-IP203P กล้องเพนกวิน (Penguin-Robot Camera)ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล มาพร้อมฟังก์ชัน Panorama View และ 3D Navigationมุมมองกว้างขวาง หมุนได้รอบตัว ปรับแนวนอนได้ 355 องศา แนวตั้งได้ 90 องศามีอินฟาเรดช่วยให้มองเห็นเวลากลางคืนมีการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือผู้บุกรุก เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ พูดคุยโต้ตอบได้ 2 ทิศทาง รองรับ Protocal ONVIFรองรับเมมสูงสุด 128 GB ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ราคาประมาณ 1,700 บาท           5. Watashi รุ่น WVI40163
           

    

      

          

     ภาพจาก watashi

          

    กล้องวงจรปิด Watashi รุ่น WVI40163 กล้อง HDCVI IR Bullet ไร้สาย ความละเอียด 4
ล้านพิกเซล หรือ 1440p เลนส์ระยะโฟกัสคงที่ 3.6 มม. สามารถสลับเปลี่ยนระหว่าง HD
กับ SD ได้ตามต้องการ มีอินฟราเรด IR ช่วยให้มองเห็นตอนกลางคืนชัดเจนถึง 30 เมตร
วัดสุทำจากพลาสติก PVC อย่างดี ช่วยให้แข็งแรง ทนทาน แถมได้รับมาตรฐานกันน้ำ IP67
ทนน้ำ ทนฝนได้ เหมาะจะใช้ทั้งในและนอกบ้าน ติดตั้งไม่ยาก ใช้งานสะดวก กว้าง 9
เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.38 กิโลกรัม ราคาประมาณ
1,820 บาท
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https://www.facebook.com/commerce/products/2406267796055373?rt=9&amp;referral_code=page_shop_tab&amp;ref=page_shop_tab
https://www.watashi.co.th/products/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-wvi40163-4mp-hdcvi-ir-bullet-camera?_pos=1&amp;_sid=42dd73762&amp;_ss=r
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           6. Ezviz รุ่น C6CN
           

    

      

          

     ภาพจาก ezvizlife

          

    กล้องวงจรปิด EZVIZ รุ่น C6CN กล้อง PT อินเทอร์เน็ต ไร้จุดบอด มองเห็นครอบคลุม
360 องศา ปรับหมุนแนวตั้งขึ้นด้านบนได้ 105 องศา ลงด้านล่างได้ 15 องศา แนวนอน 340
องศา ความละเอียด Full HD 1080p เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้าน
มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
มีระบบชัตเตอร์ความเป็นส่วนตัวปิดได้ตามต้องการ มองเห็นตอนกลางคืนชัด 10 เมตร
เชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์ได้ ดูสดได้ ดูประวัติวิดีโอได้
พูดคุยสองทิศทางได้ แถมซูมได้สูงสุด 8 เท่า
มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตช่วยให้เชื่อมต่อเครือข่ายเสมอ จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย
รองรับการ์ด MicroSD สูงสุด 256GB ติดตั้งง่าย กว้าง 8.7 เซนติเมตร สูง 11.2
เซนติเมตร ยาว 8.7 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.26 กิโลกรัม ราคาประมาณ 1,990 บาท

           7. Watashi รุ่น WIP215
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https://www.ezvizlife.com/th/product/c6cn/1456
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                                กล้องวงจรปิด Watashi รุ่น WIP215 เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้าน คุณภาพความละเอียด 2ล้านพิกเซล เลนส์กว้าง 3.6 mm. ปรับก้ม-เงยได้ 20-90 องศา ปรับซ้าย-ขวาได้ 355 องศาสามารถพูคุยสื่อสารผ่านกล้องได้ มีอินฟาเรดช่วยจับภาพในที่มืด มี เทคโนโลยี H.265ช่วยบีบอัดภาพ ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงควบคุมการใช้งานรวมถึงดูเหตุการณ์ออนไลน์และย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ราคาประมาณ 1,990 บาท           8. Ezviz รุ่น C3W
           

    

      

          

     ภาพจาก ezvizlife

          

    กล้องวงจรปิด EZVIZ รุ่น C3W ความละเอียดระดับ Full HD
เหมาะสำหรับติดตั้งนอกบ้าน เพราะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้ามา
พร้อมกับระบบเสียงสองทิศทาง ที่สามารถพูดคุยผ่านกล้องได้ หรือระบบป้องกันเชิงรุก
ที่จะเปิดแสงและเสียงเพื่อสร้างความตกใจ ตัวกล้องมีมีอินฟาเรด แผงกันสะท้อน
และตัวกรอง ICR ช่วยให้มองเห็นตอนกลางคืนชัดเจนและไกลถึง 30 เมตร มีเสาอากาศ Wi-Fi
ช่วยให้รับส่งข้อมูลได้เสถียร มีฐานปรับหมุนได้ 360 องศา แข็งแรง ทนทาน
รองรับทุกสภาพอากาศ เก็บข้อมูลได้หลากหลาย ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน EZVIZ หรือ
EZVIZ Studio กว้าง 7.2 เซนติเมตร สูง 7.2 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.30
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https://www.ezvizlife.com/th/product/c3w/990
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กิโลกรัม ราคาประมาณ 2,590 บาท

           9. Lumax รุ่น A54-L0002
           

    

      

          

     ภาพจาก homepro

          

    กล้องวงจรปิด LUMAX รุ่น A54-L0002 มาพร้อมกับเทคโนโลยีอินฟาเรด
ช่วยจับภาพในที่มืดได้อย่างชัดเจน จับภาพเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ
ตัวกล้องหมุนได้ 360 องศา ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ควบคุมสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน
ICONLINK บนสมาร์ตโฟน รองรับทั้งระบบ iOS และ Android กว้าง 6.3 เซนติเมตร สูง 9.7
เซนติเมตร ยาว 6.3 เซนติเมตร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคาประมาณ 2,685 บาท

           10. HikVision รุ่น DS-2CD2025FWD-I
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https://www.homepro.co.th/p/1146409
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                         ภาพจาก hikvision-th              กล้องวงจรปิด HikVision รุ่น DS-2CD2025FWD-I มาพร้อมกับคุณภาพความละเอียด 2MPมีเทคโนโลยี WDR 120dB ช่วยเก็บรายละเอียดให้คมชัด มีเทคโนโลยี Dark Fightertechnology ช่วยจับภาพพื้นที่แสงน้อยหรือตอนกลางคืนได้อย่างดีเยี่ยมมีเทคโนโลยีการบีบอัด H.265 ที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน กันน้ำ กันฝุ่นโครงสร้างทำจากโลหะทั้งหมด ขนาด 0.41 กิโลกรัม ราคาประมาณ 3,120 บาท           โอ้โห แต่ละรุ่นจัดว่าเด็ด ดี และคุ้มค่ามาก ๆ ที่สำคัญราคาไม่แพงช่วยให้บ้านปลอดภัยและสบายใจหายห่วงได้ รู้อย่างนี้แล้วใครยังไม่มีต้องรีบตามไปหาซื้อกันด่วน ยิ่งช่วงหยุดยาวแบบนี้ ยิ่งต้องห้ามพลาดเด็ดขาด !!!          
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http://www.hikvision-th.com/DS-2CD2025FWD-I.html

