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Điều khoản từ bỏ trách nhiệm: Bản quyền đã được bảo hộ. Không một phần nào của tạp 
chí này hoặc nội dung của nó có thể được sử dụng hoặc sao chép khi chưa có sự cho 
phép bằng văn bản của nhà xuất bản. Mọi thông tin có trong tạp chí này chỉ phục vụ mục 
đích cung cấp tin tức và, theo nhận định của chúng tôi, là chính xác vào thời điểm phát 
hành. Các quan điểm, ý kiến, bình luận được thể hiện trong ấn phẩm này là hoàn toàn 
của người viết, người được phỏng vấn, cơ quan báo chí và các nhà sản xuất và không 
thể hiện quan điểm của biên tập viên hay nhà xuất bản. Dù sự chính xác và chân thực ở 
cả nội dung biên tập và quảng cáo tại thời điểm phát hành luôn được chú trọng, nhà 
xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ sự không chính xác và tổn thất nào xảy 
đến. Độc giả được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất và nhà bán lẻ về giá cả 
của các sản phẩm/dịch vụ được nói tới trong tạp chí này. Nếu bạn cung cấp tài liệu cho 
chúng tôi, bạn tự động giao cho C.A Editorial Consultants quyền được xuất bản tài liệu 
của bạn một phẩn hoặc toàn bộ trên mọi ấn bản của tạp chí, bao gồm các ấn bản được 
cấp phép trên toàn thế giới và ở bất cứ định dạng hữu hình hoặc kĩ thuật số. 
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 Giải pháp âm thanh Electro‐Voice 
và Dynacord đã được lựa chọn 
cho tổ hợp cảnh quan tại đỉnh  
núi cao nhất Việt Nam.  

 
 Công ty Cổ phần thiết bị âm 

thanh ánh sáng Trường Thịnh              
đã đề xuất sử dụng các phiên  
bản sợi thuỷ nh của tất cả loa 
EV chống chịu thời ết, đạt êu 
chuẩn IP55 ếp xúc trực ếp               
với môi trường ngoài trời. 

 
 Toàn bộ hệ thống được cấp            

công suất bởi 6 bộ khuếch đại 
Dynacord DSP. 

 
Giải pháp âm thanh từ Electro‐Voice 
và Dynacord giúp nâng cao trải 
nghiệm cho du khách khi lên đỉnh 
Fansipan, một điểm tham quan tôn 
giáo và du lịch rộng lớn trên đỉnh 
núi cao nhất Việt Nam. Khu phức 
hợp trải dài trên đỉnh núi có các 
ngôi chùa Phật giáo truyền thống, 
hệ thống cáp treo ba dây dài nhất 
thế giới, đường sắt leo núi và các  

đài quan sát 
với tầm nhìn 
đầy cảm hứng 
ra dãy núi 
Hoàng Liên 
xung quanh và 
Vườn quốc gia 
Hoàng Liên ‐ 
tất cả giúp thu 
hút hàng triệu 
khách du lịch 
mỗi năm. Kết 
hợp thế mạnh 
của dòng loa 
Electro‐Voice 
và bộ khuếch 
đại Dynacord, Công ty CP Thiết bị  
Âm thanh ‐ Ánh sáng Trường Thịnh 
đã lắp đặt một hệ thống cung cấp 
âm thanh hoàn hảo cho các buổi 
biểu diễn trực ếp và các hoạt động 
tôn giáo, đồng thời chịu được điều 
kiện khắc nghiệt ở độ cao 3143 mét 
so với mực nước biển.  
 
Tại ngôi nhà mới trên đỉnh núi được 
mệnh danh là “Nóc nhà Đông  

Dương”, hệ thống chịu được tất cả 
các hình thái thiên nhiên, từ cực 
lạnh xuống đến ‐8° C và độ ẩm lên 
đến 100%, cùng với mưa lớn , gió, 
sương mù, mưa đá và tuyết, trong 
khi vẫn đảm bảo tầm phủ rộng 
khắp, đồng đều trên các khu vực 
ngoài trời. Để đạt được điều này, 
nhóm nghiên cứu tại Trường Thịnh 
đã đề xuất các phiên bản làm bằng 
sợi thủy nh của tất cả các dòng loa  
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Electro-Voice và Dynacord gây ấn tượng tại  
“Nóc nhà Đông Dương” 
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EV, chống chịu thời ết và đạt êu chuẩn IP55 cho 
môi trường ếp xúc trực ếp ngoài trời. Tổng số 20 
loa line‐array hai chiều 12 inch X1i sẵn sàng được 
triển khai trên giàn di động ở bất kỳ đâu xung quanh 
khu phức hợp, với kích thước mảng được thay đổi 
tùy theo ứng dụng. X1i cung cấp băng thông rộng, 
khả năng kiểm soát định hướng dọc và ngang, và 
hiệu quả cao trong một kích thước nhỏ gọn, ết kiệm 
chi phí. Hỗ trợ tần số thấp thực hiện thông qua 8 loa 
sub X12i‐128. Chỉ cần đến 6 bộ khuếch đại công suất 
Dynacord IPX20: 4 (4 x 5000 W) để cấp công xuất cho 
hệ thống X1i. 
 
Sáu mô loa toàn dải hai chiều EVF 12 ” với thiết kế 
ống dẫn sóng xoay 90 ° x 60 ° cung cấp phạm vi phủ 
sóng near‐field và mid‐throw, được lắp đặt ở phần 
đỉnh cao nhất nơi cắm quốc kỳ Việt Nam. Được hỗ 
trợ bởi hai bộ khuếch đại Dynacord L3600FD (2 x 
1800 W), các loa EVF đã nâng tầm trải nghiệm cho  
du khách và hỗ trợ các chương trình kỉ niệm diễn  
ra trên đỉnh.  
 
Vì việc lắp đặt diễn ra trên đỉnh núi cao nhất trong 
khu vực, khả năng ếp cận địa điểm và vận chuyển 
thiết bị là những thách thức rõ ràng. Nhờ có cáp treo 
kỷ lục Guinness thế giới đưa du khách lên đến khu 
phức hợp ‐ và sự tận tâm của đội ngũ Trường Thịnh ‐ 
điểm du lịch nổi ếng nay đã được trang bị giải pháp 
âm thanh vượt mọi mong đợi cả về chất lượng âm 
thanh, khả năng chống chịu thời ết và đã chứng tỏ 
khả năng chống chọi với điều kiện môi trường khắc 
nghiệt của đỉnh Fansipan.  
 
“Chúng tôi rất hài lòng với hệ thống âm thanh 
chuyên nghiệp do Electro‐Voice và Dynacord vận 
hành trên Fansipan, kể cả trong điều kiện thời ết  

 

khắc nghiệt và độ cao hơn 3100 
mét”, ông Phan Tất Thắng, Phó 
Giám đốc Công ty Cổ phần Fansipan 
Sa Pa cho biết. , Ltd. “Hơn nữa, nếu 
không có sự hỗ trợ quý báu từ đội 
ngũ nhiệt nh và giàu kinh nghiệm 
của Công ty Cổ phần Thiết bị Âm 
thanh ‐ Ánh sáng Trường Thịnh, dự 
án đã không thể hoàn thành theo 

êu chuẩn cao cấp này”. 
 
electrovoice.com 
dynacord.com 
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Danh sách thiết bị:  
20 x Electro-Voice X1i-212  
8 x Electro-Voice X12i-128  
6 x Electro-Voice EVF-1122D/96  
4 x Dynacord IPX20:4  
2 x Dynacord L3600FD 
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ROE Visual đã cung cấp toàn bộ số 
lượng đèn LED cho địa điểm sản 
xuất ảo mới của Pixomondo tại 
Toronto, Canada, hợp tác cùng với 
các đối tác công nghệ của 
Pixomondo là EPIC, NVIDIA và 
Brompton.  
 
ROE Visual có thể tự hào về công 
nghệ đã được kiểm chứng của mình 
với kinh nghiệm tham giá nhiều dự 
án sản xuất khác nhau có sử dụng 
LED, chẳng hạn như Disney +, The  

Mandalorian. Đã từng tham gia vào 
các dự án yêu cầu khối lượng LED 
lớn, ROE Visual là đối tác phù hợp 
cho PXO, mang đến một tấm canvas 
LED hoàn hảo chỉ cần ít sự chú ý khi 
thiết lập và chạy.  
 
"Tạo canvas phù hợp cho sản xuất ảo 
không chỉ là việc xây dựng một màn 
hình LED. Đó là nơi bàn điều khiển 
LED, bộ xử lý và camera hoạt động 
cùng nhau, bổ sung và tăng cường 
cho nhau để bạn đạt được kết quả  
 

tuyệt đẹp thực sự", Nick Jevons, 
nhân viên kinh doanh của ROE 
Visual chia sẻ.  
 
"Với khả năng cải ến để bắt kịp với 
sự phát triển nhanh chóng trong sản 
xuất ảo, ROE Visual đã cung cấp cho 
PXO công nghệ mới nhất; Bảng điều 
khiển LED Black Pearl BP2 V2. BP2 
V2 cung cấp hiệu suất đáng n cậy 
của Black Pearl BP2 trong một bản 
cập nhật phiên bản với các thành 
phần tốc độ cao và thể hiện màu sắc  
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ROE Visual được lựa chọn cho một trong những  
studio sản xuất ảo lớn nhất thế giới 
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trung thực. Nó mang lại hiệu suất 
trên máy quay giống hệt, hoàn hảo 
như BP2, bổ sung việc thiết lập và 
xử lý máy ảnh nhanh hơn và dễ 
dàng hơn, lý tưởng cho studio này ", 
Jevons ếp tục. Việc lắp đặt hệ 
thống đèn LED hoàn chỉnh bao gồm 
khoảng 2000 tấm LED Black Pearl 
BP2 V2 và trần LED bao gồm 750  

tấm LED Carbon Series CB5, tất cả 
đều chạy trên quy trình xử lý của 
Brompton. Bộ xử lý Brompton SX40 
chạy ở tần số 24Hz, trong khi n hiệu 
video được đưa trực ếp đến bộ xử 
lý SX40 từ các nút kết xuất Unreal 
thông qua cổng hiển thị thụ động 
đến bộ điều hợp HDMI. Phần lớn các 
sản phẩm được quay trong studio sử 
dụng máy quay ARRI Alexa, với góc 
cửa trập 180 độ.  
 
Mahmoud Rahnama, Trưởng phòng 
Studio, PXO Toronto và Montreal, 
nhận xét: “PXO quyết định sử dụng 
ROE Visual vì tấm nền BP2 của ROE  

Visual là tấm nền LED duy nhất đã 
được kiểm chứng tại thời điểm đó. 
"Chúng tôi đủ may mắn khi được 
làm việc với các nhà sản xuất đang 
thử nghiệm sử dụng LED volume ở 
giai đoạn đầu và sớm thấy công 
nghệ này hiệu quả. Chúng tôi đã 
nhìn thấy những lợi ích và thiếu sót, 
và điều này đánh dấu sự khởi đầu 
của mối quan hệ hợp tác với ROE 
Visual của chúng tôi. Sân khấu 
Toronto là nơi đầu ên trên thế giới 
triển khai Black Pearl BP2 V2s mới ". 
 
roevisual.com 
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Tonstudio của Tessmar là điểm đến 
nếu bạn muốn có được những bản 
ghi âm chất lượng cao nhất. Tại 
đây, các micrô cao cấp được lựa 
chọn cẩn thận từ thương hiệu 
Sennheiser và Neumann được coi 
là công cụ n cậy để sáng tạo nghệ 
thuật cũng như tạo ra các bản ghi 
âm 3D sáng tạo. Chúng được chế 
tạo để tạo ra trải nghiệm âm thanh 
ấn tượng, đắm chìm trong phòng 
thu, sử dụng thiết lập được hiệu 
chỉnh hoàn hảo bao gồm các loa 
monitor phòng thu Neumann và 
một Sennheiser AMBEO. 

 

Từ một studio “làm vì đam mê”  
đến một cơ sở thu âm hiện đại  
nhất  
 
“Từ khi còn bè, tôi đã luôn say mê 
với máy ghi âm và công nghệ âm 
thanh nói chung,” chủ sở hữu phòng 
thu Karl Tessmar nói về niềm đam 
mê của mình đối với âm thanh.  
“Khi các máy nh Windows cuối 
cùng đã đủ mạnh để tạo ra các bản 
ghi âm chất lượng, tôi đã setup một 
phòng thu âm nhỏ tại nhà. Qua 
nhiều năm, tôi đã liên tục mở rộng 
các thiết bị kỹ thuật và thường xuyên 
cập nhật phòng thu ”.  
 
Đối với Karl Tessmar, thu âm tại nhà 
chủ yếu là một thú vui, nhưng anh 
đã dành cực nhiều tâm huyết cho 
đam mê này. Cựu doanh nhân, 
người luôn tuyên bố rằng anh  
“thiên về kỹ thuật hơn là thiên về  
âm nhạc”, có thể nhìn lại sự nghiệp  

thành công trong lĩnh vực hệ thống  
điều khiển cho các tòa nhà và sản 
xuất thiết bị switchgear. Khi nghỉ 
hưu, Tessmar cố nh m kiếm 
những thử thách mới mẻ và quyết 
định chuyên nghiệp hóa niềm đam 
mê ghi âm của mình ‐ lần này không 
còn ở nhà nữa mà ở quy mô lớn hơn 
nhiều.  
 
Sau khi m thấy một khu đất thích 
hợp trong một khu công nghiệp ở 
phía bắc Hannover, Tessmar đã tập 
hợp một đội ngũ chuyên gia giàu 
kinh nghiệm để cùng biến dự án đầy 
tham vọng này thành hiện thực. 
Công việc lập kế hoạch và xây dựng 
mất khoảng hai năm. Những trường 
nhóm phụ trách các mảng khác 
nhau của dự án đã gặp nhau hàng 
tuần để trao đổi ý kiến và quản lý 
quá trình xây dựng phức tạp một 
cách tốt nhất. 

AVL TIMES VIỆT NAM 

Tonstudio của Tessmar lựa chọn Sennheiser và Neumann 
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Sự chú ý đặc biệt dành cho phòng 
thu âm lớn, được thiết kế như một 
công trình phòng trong phòng kiên 
cố,tách biệt hoàn toàn với phần còn 
lại của tòa. Tất cả các bức tường 
bên trong, tấm sàn và trần nhà 
được gắn bằng cách sử dụng các vật 
liệu đàn hồi để ngăn chặn bất kỳ 
rung động nào. Một nh năng đặc 
biệt hơn nữa là hệ thống treo nh vi 
của các phần móng riêng lẻ bên 
dưới tấm đế để ngăn các lớp lót 
tường cố định không bị nghiêng.  
 
Căn phòng được làm mát bằng các 
bộ đối lưu được lắp đặt dưới trần 
nhà và có nước lạnh chảy qua 
chúng, do đó loại bỏ nhu cầu sử 
dụng quạt làm mát và tránh bất kỳ 
khả năng gây ra ếng ồn nào từ 
chúng. Không khí lạnh đi xuống và 
không khí ấm , với tổng cộng năm 
bộ đối lưu tạo ra luồng không khí 
làm mát căn phòng hoàn toàn im 
lặng. Phòng điều khiển liền kề được 
ngăn cách với các hoạt động âm 
nhạc trong phòng thu âm bằng ba  

tấm kính (mỗi tấm dày 18 mm) được 
gắn sau tấm kia cách nhau khoảng 
20 cm. Phòng điều khiển cũng được 
thiết kế như một cấu trúc phòng 
trong phòng với khả năng làm mát 
không tạo ra ếng ồn. 
 
Sức mạnh của bộ tứ square array 
với micro Sennheiser MKH 800 
TWIN  
 
Karl Tessmar tự nhận là một người 
hâm mộ thế giới âm thanh 3D sáng 
tạo, đó là lý do tại sao lúc nào cũng 
có một setup micro dành cho các 
bản ghi âm ba 3d bên cạnh setup 
micrô thông thường. Micro array với 
bốn micrô phòng thu Sennheiser 
MKH 800 TWIN được đặt tên là 
TWIN Square và được thiết kế và 
phát triển bởi Gregor Zielinsky.  
 
Các capxun kép (đầu dò trước  sau 
với pick‐up pa ern hình m) của  
MKH 800 TWIN được bố trí ở hai độ 
cao. Ở độ cao thấp hơn là tổ hợp A / 
B cổ điển, với chiều rộng có thể thay  

đổi tùy thuộc vào quy mô bản thu. 
Tầng trên của TWIN Square được bố 
trí gần nhau hơn đáng kể; độ cao 
xấp xỉ một nửa chiều rộng cơ sở và 
có thể được điều chỉnh bằng tai nếu 
cần thiết.  
 
Trong TWIN Square, một cặp stero 
dựa trên thời gian chạy tạo ra ở  
phía trước và sau theo cả mặt 
phẳng ngang và dọc. Kết quả âm 
thanh rất ấn tượng và chắc chắn 
phù hợp với concept cube array 
quen thuộc với các kỹ sư âm thanh. 
Tuy nhiên, square array dễ xử lý hơn 
và rẻ hơn nhiều so với cube array 
với tám hoặc chín micrô được đặt ở 
dạng khối lập phương.  
 
Tại Tonstudio Tessmar, tám n hiệu 
đầu ra micrô riêng rẽ (bốn capxun 
kép) của TWIN Square được thu 
riêng biệt để đánh giá sau đó. 3D 
mixes thường không tuân theo “lý 
thuyết thuần túy” của mix âm 
thanh. Thay vào đó, các đầu ra được 
mở rộng từ góc độ nghệ thuật bằng  
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cách thêm các n hiệu từ micrô tại 
chỗ. Mức thấp hơn của TWIN 
square không chỉ được sử dụng 
trong ghi âm 3D tại Tonstudio 
Tessmar, mà còn thường xuyên 
được sử dụng như một micrô chính 
(run me‐based stereo) để ghi âm 
nhạc cổ điển. 
 
Môi trường nghe cao cấp: các loa 
kiểm âm của Neumann dành cho 
Auro‐3D và Dolby Atmos  
 
Phòng điều khiển 3D của studio, 
cũng đóng vai trò là phòng master, 
được thiết kế để tái tạo âm thanh 
vòm 9.1 (Auro‐3D) và âm thanh vòm 
7.1.4 (Dolby Atmos). Kiểm âm 
phòng thu được cung cấp bởi các 
loa Neumann. Được đặt ngang tai 
trong phòng điều khiển 3D là ba loa 
kiểm âm phòng thu mid‐field 
khuếch đại ba chiều Neumann KH 
420 (L / C / R) và hai loa kiểm âm 
near‐field ba chiều Neumann KH 
310 (LS / RS) được sắp xếp 3/2 theo 
Khuyến nghị ITU‐775. Nếu cần mix 
Dolby Atmos, có thêm hai loa kiểm 
âm phòng thu KH 310 ở khu vực 
phía sau của phòng cũng được sử 
dụng. Dải bass (.1) được tái tạo bởi 
ba loa siêu trầm Neumann KH 870 
mạnh mẽ. Với độ cao được lắp đặt 
ở mức khoảng 3m của hệ thống loa, 
tại Tonstudio có sự khác biệt trong  

setup để tái tạo Auro‐3D (4 x 
Neumann KH 310, mạch loa ngoài) 
và Dolby Atmos (4 x Neumann KH  
120, mạch loa trong). Karl Tessmar 
chia sẻ: “Theo ý kiến của tôi, Auro‐
3D là định dạng âm thanh tốt hơn, 
mặc dù Dolby Atmos có triển vọng 
thương mại tốt hơn trong tương lai 
vì sự hiện diện mạnh mẽ của nó 
trong các rạp chiếu phim. 
 
Nhỏ gọn với âm thanh ấn tượng: 
Sennheiser AMBEO Soundbar  
 
Bên cạnh các loa kiểm âm Neumann, 
phòng điều khiển 3D còn loa chất 
lượng cao Sennheiser AMBEO 
Soundbar, dù kích thước nhỏ gọn 
nhưng lại có khả năng tái tạo 3D 
mạnh mẽ đáng kinh ngạc và là một 
lựa chọn tuyệt vời để tái tạo nội 
dung âm thanh 3D đặc biệt là trong 
lĩnh vực giải trí gia đình. Hệ thống 
hiệu chuẩn phòng tự động của nó 
điều chỉnh việc tái tạo âm thanh một 
cách hoàn hảo phù hợp với môi 
trường nghe tương ứng.  
 
Công nghệ mang nh cách mạng của 
Sennheiser AMBEO Soundbar, giúp 
bạn có thể đặt các loa ảo trong 
phòng bằng cách sử dụng phản xạ 
một cách khéo léo và bằng cách này, 
tạo ra trải nghiệm nghe trọn vẹn, 
được phát triển với sự hợp tác của  

Viện Fraunhofer. Ngoài khả năng 
tương thích với Dolby Atmos, DTS: X 
và MPEG‐H, Công nghệ Upmix ch  
hợp biến nội dung âm thanh nổi và 
âm thanh 5.1 thành âm thanh đầy 
cảm xúc đảm bảo khiến bất kỳ 
người nghe nào cũng phải nổi da gà. 
Ứng dụng Điều khiển thông minh 
làm cho việc điều hành hệ thống trở 
nên cực kỳ dễ dàng.  
 
Karl Tessmar cho biết: “Cá nhân tôi 
cảm thấy rằng Sennheiser AMBEO 
Soundbar tái tạo 80% trải nghiệm 
mà bạn có thể đạt được với các loa 
được bố trí riêng biệt. “Tuy nhiên, 
bạn không nên bỏ qua thực tế rằng 
chất lượng âm thanh có thể đạt 
được phụ thuộc phần lớn vào bản 
chất của căn phòng mà âm thanh 
đang được tái tạo. Tất nhiên, bạn 
cũng phải nhớ rằng giải pháp thay 
thế sẽ là thiết lập nhiều loa trong 
phòng, trong trường hợp của Dolby 
Atmos, sẽ ở mười hai vị trí khác 
nhau ‐ điều đơn giản là không khả 
thi trong mọi trường hợp . Nếu sau 
đó bạn cũng cân nhắc về thiết kế 
nhỏ gọn và mức giá thấp hơn so với 
giải pháp có 12 loa đơn thì 
Sennheiser AMBEO Soundbar thực 
sự là một sản phẩm xuất sắc! ” 
 
Từ thu âm đến master: mọi thứ 
dưới một mái nhà  
 
Tonstudio Tessmar định vị là nhà 
cung cấp dịch vụ đầy đủ cho các bản 
thu âm chất lượng cao. Điểm nổi bật 
của cơ sở ở phía bắc Hannover hoàn 
thành vào mùa hè năm 2017, là 
phòng thu âm 190 m², bao gồm cả 
một sân khấu di động cho phép nó 
được sử dụng bổ sung cho các buổi 
biểu diễn hòa nhạc với tối đa 160 
khách. Nhờ đặc nh âm học phong 
phú, cùng với khả năng kéo dài âm 
vang bằng điện tử, phòng thu có thể 
được điều chỉnh cho phù hợp với 
nhiều yêu cầu ghi âm khác nhau. Với 
chiều cao lên đến tám mét, không 
gian phù hợp cho các bản thu âm cổ 
điển với dàn nhạc và cho các tác  
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phẩm nhạc jazz và rock / pop. Việc 
kéo dài âm vang được thực hiện 
nhờ hai micrô tụ RF Sennheiser 
MKH 8090 (wide cardioid) được gắn 
trên một thanh chữ T, với n hiệu 
đầu ra được đưa đến bộ điều khiển 
DAW. Tại bộ điều khiển, các n hiệu 
micrô được xử lý và làm phong phú 
nhờ mô phỏng của bộ xử lý hồi âm 
nổi ếng thế giới, trước khi được 
định lượng cẩn thận (và tất nhiên, 
hoàn toàn không có phản hồi!) Và 
được tái tạo qua tám loa kiểm âm 
phòng thu Neumann (6 x KH 120 
cộng với 2 x KH 310) được bố trí 
xung quanh phòng thu âm. 
Cùng với phòng thu âm lớn, 
Tonstudio Tessmar còn có hai phòng 
thu âm nhỏ khác để ghi âm vocal và 
speech, cũng như một phòng điều 
khiển (2 x loa Neumann KH 420 
trong vai trò loa kiểm âm stereo 
chính và 2 x loa siêu trầm KH 870) 
với khả năng nhìn sang tất cả khu 
vực ghi âm. Ngoài ra, ở tầng 1 của 
tòa nhà còn có một studio master và 
3D rộng rãi.  

 

Đội ngũ studio thường xuyên bao 
gồm tonmeister Gregor Zielinsky 
(nhà sản xuất, chuyên gia 3D), người 
đặc biệt tập trung vào các thể loại 
âm nhạc cổ điển và jazz. Kỹ sư âm 
thanh Ole Bunke chịu trách nhiệm về 
nhạc rock và pop, đồng thời phụ 
trách lĩnh vực truyền thông mới và  

đóng vai trò là đối tác liên hệ cho 
các hoạt động ếp thị và sự kiện.  
 
Cuộc sống hưu trí bận rộn trong 
phòng thu  
 
Karl Tessmar cười nói: “Ý nghĩ về 
hưu và dành toàn bộ thời gian để 
chơi golf không bao giờ là ý tưởng 
hạnh phúc của tôi,” Karl Tessmar nói 
với câu hỏi liệu anh có hài lòng với 
việc nghỉ hưu bận rộn trong phòng 
thu âm và biến thu vui thành một 
nghề không. “Tôi cảm thấy hoàn 
toàn tuyệt vời và tôi thực sự hài 
lòng với quyết định xây dựng studio 
này!”  
 
Và dường như điều đó vẫn chưa đủ 
để khiến anh ấy bận rộn, Tessmar 
giờ đây đã khám phá ra một niềm 
đam mê khác: “Gần đây tôi bắt đầu 
học cách chơi piano,” anh ấy nói. 
“Tôi phải thừa nhận rằng tôi thấy nó 
không dễ dàng như hồi còn trẻ ‐ 
nhưng tôi vẫn lạc quan…” (cười). 
 
 
 
 
 
 
www.sennheiser.com 
 
h ps://ende.neumann.com/ 
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Hãy ghé thăm gian hàng trưng bày 
ảo của Claypaky, nơi được cập nhật 
những sản phẩm mới và cả những 
khu vực chuyên đề mới:  
 
 MINI XTYLOS HPE: Dòng sản 

phẩm Xtylos trở nên nhỏ hơn và 
ết kiệm năng lượng hơn bất cứ 

thiết bị nào trước đây.  

 XTYLOS AQUA: Phiên bản chống 
nước của Xtylos.  

 AROLLA SPOT MP | PROFILE MP: 
Đèn spot và profile cỡ nhỏ với 
các nh năng thoả mãn sự sáng 
tạo của bạn.  

 TAMBORA BATTEN: Thanh đèn 
LED công suất cao với khả năng 
mixel mapping vượt trội và lựa 
chọn ba tầng độc đáo.  

 PANIFY: Thiết bị nh cho các hiệu 
ứng động.  

 ADB by Claypaky ACTORIS 
PARLED: Đèn ParLED RGBWW 
nhỏ gọn, êm ái và hiệu quả, hoàn 
hảo cho sử dụng trong nhà hát 
hoặc địa điểm giải trí.  

 

 

 CLOUDIO: Một công cụ bảo trì 
thông minh, dễ sử dụng và hiệu 
quả, giờ đây có thể làm việc với 
các thương hiệu khác.  

 Các phiên bản ánh sáng trắng ấm 
của MINI‐B, MIDI‐B, MINI‐B Parled 
Aqua, được trang bị RGBWW LEDs 
(3200 K)  

 
…và nhiều thiết bị khác!  
 

 
 

Truy cập gian hàng ảo của Claypaky 
sử dụng thông n tài khoản (email 
và mật khẩu) bạn đã đăng ký năm 
ngoái. Hoặc đăng ký với một email 
mới hoặc yêu cầu cấp lại mật khẩu 
nếu bạn quên.  
 
Claypaky mời bạn ghé thăm gian 
hàng ảo ngay bây giờ! 
 
claypakyvirtual.com 

AVL TIMES VIỆT NAM 

Bạn đã sẵn sàng khám phá các sản phẩm mới của Claypaky? 
Hãy ghé thăm gian hàng ảo ngay! 



WWW.AVLTIMES.COM   WWW.CAEDITORIAL.COM 

Click vào  
trang bìa để 
download 
miễn phí 

https://www.avltimes.com/pro-audio


WWW.AVLTIMES.COM 

Fynn Kliemann, YouTuber/nhạc 
công nổi ếng người Đức, đã ra lò 
thêm một web hit – một buổi 
livestream với DJ Ben Böhmer với 
15,000 người theo dõi live. Và  
một số lượng lớn các thiết bị của 
Adam Hall lại được triển khai cho 
chương trình.  
 
DJ Ben Böhmer đã có màn biểu diễn 
ấn tượng trên độc khinh khí cầu tại  

Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cả thế giới phải 
chú ý. Thiết lập ở Kliemannsland 
cũng không kém phần sáng tạo, bởi 
vì trong khi Böhmer chơi DJ, Fynn 
Kliemann và nhóm của ông đã xây 
dựng “sân khấu” xung quanh DJ với 
rất nhiều công nghệ sự kiện từ 
Cameo, LD Systems, Gravity và 
Defender.  
 
Tổng cộng 14 đèn sân khấu LED  

ngoài trời Cameo ZENIT® P100 DTW, 
hai đèn wash ngoài trời ZENIT®  
W600, ba đèn moving head AURO®  
SPOT 300 cũng như hai đèn chiếu 
Cameo F4 D Fresnel với đèn LED 
chiếu sáng ban ngày và một đèn 
chiếu Tungsten F1 T nhỏ gọn đã 
được sử dụng cho buổi livestream. 
Máy tạo sương mù Cameo mang 
đến một nét huyền bí cho không 
gian.  
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Vì Kliemannsland là một sân chơi 
mạo hiểm rộng lớn và không phải  
là một địa điểm tổ chức sự kiện cổ 

điển, nên các dây cáp phải được đặt 
an toàn nhất có thể thông qua cáp 
chéo của Defender. 

adamhall.com 
ld‐systems.com 
cameolight.com 
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Ánh sáng, những màn hình LED 
nhấp nháy, hệ thống âm thanh 
mạnh mẽ, và 26 nghệ sĩ tự hào đại 
diện cho quốc gia của họ đã cống 
hiến những màn trình diễn xuất sắc, 
tất cả góp phần tạo nên sự sôi động  

xung quanh cuộc thi Eurovision 2021 
được tổ chức tại Nhà thi đấu 
Ro erdam Ahoy, Hà Lan.  
 
Ánh sáng, âm thanh và hệ thống treo 
được cung cấp và điều phối bởi  

đơn vị cho thuê Ampco Flashlight. 
Với điều khiển ánh sáng, hệ thống 
bao gồm 14 bàn grandMA3 và 32 bộ 
xử lý grandMA3 được sử dụng bởi 
nhà thiết kế ánh sáng Henk‐Jan van 
Beek và đội ngũ của anh.  
 
Henk‐Jan đã tạo ra một thiết kế 
ngoạn mục có vẻ ngoài khác biệt và 
năng động bằng cách sử dụng hơn 
1.800 đèn chuyển động và đèn LED 
từ nhiều thương hiệu, cộng với hơn 
500 tổ hợp LED chạy qua hai media 
server Green Hippo.  
 
Ngoài ánh sáng thực trong không 
gian, một số hiệu ứng tăng cường 
được đưa vào chương trình phát 
sóng được thực hiện bởi một số đèn 
ảo chạy qua Art‐Net. Mười trong số 
các bảng điều khiển grandMA3 
được đặt tại FOH trong nhà thi đấu, 
và được chia thành ba phần khác 
nhau (main, décor / specials and key  

AVL TIMES VIỆT NAM 

grandMA3 hỗ trợ Light-H-Art tại Eurovision 2021 

Ả
nh ©

 Ra
lp

h La
rm

a
nn 

Ả
nh ©

 N
a

tha
n Reind

s 



WWW.AVLTIMES.COM 

ligh ng), hai đèn grandMA3 khác 
được đặt trên sàn để để chiếu tập 
trung hai đèn khác nằm trong studio 
được sử dụng để lập trình offline. 
 
Phần 1 ‐ giàn ánh sáng chính ‐ sử 
dụng 15 thiết bị xử lý grandMA3; 
Phần 2 ‐ các đường LED chạy qua 
máy chủ Hippo, đèn ảo, đèn dành 
cho khán giả & ban giám khảo, máy 
tạo khói và các thanh LED chuyển 
động xuất hiện bên cạnh camera‐
track sử dụng hết 15 bộ xử lý 
grandMA3 khác. Phần 3 sử dụng hai 
bộ xử lý grandMA3  dành riêng cho 
tất cả các đèn chiếu sáng chính và 
hai hệ thống đèn followspot ‐ 
RoboSpot và Follow Me.  
 
Đây là dự án dài hạn đầu ên của 
anh ấy sử dụng phần cứng MA3 và 
anh ấy “rất hài lòng” với bàn điều 
khiển. Hệ thống cuối cùng bao gồm 
88.559 tham số với 11.856 phụ kiện 
và tổng số 398 tổ hợp DMX, tất cả 
đều được điều khiển bởi grandMA3.  
 
 

Thách thức lớn nhất đối với bộ phận 
lập trình ánh sáng là quản lý thời 
gian và hiệu quả cho nhiều người 
dùng. Đặc nh của MA cho phép tạo 
ra một quy trình làm việc giúp cả 
nhóm làm việc đồng thời trên 
phương diện khác nhau của chương  

trình và sau đó dễ dàng hợp nhất  
chúng lại với nhau. Chia sẻ hệ thống 
như vậy với từng người dùng đã đạt 
được kết quả tuyệt vời trong môi 
trường có áp lực cao. 
 
maligh ng.com 

AVL TIMES VIỆT NAM 

 Ả
nh ©

 Ra
lp

h La
rm

a
nn 

Ả
nh ©

 Ra
lp

h La
rm

a
nn 



WWW.AVLTIMES.COM 

Real Music Acous cs & Ligh ng 
Technology Co, một trong những 
nhà cung cấp và ch hợp chuyên 
nghiệp lâu đời nhất Trung Quốc, 
hoạt động trên các lĩnh vực âm 
thanh, ánh sáng, điều khiển và AV, 
đã giúp các club tại Trung Quốc thổi 
bùng năng lương  với ba hệ thống 
PA Adamson khổng lồ.  
 
Để ếp tục phát triển đế chế EDM 
của mình, chuỗi hộp đêm SPACE đã 
xây dựng hai club mới nh, một ở 
Thâm Quyến và một ở Nam Xương.  
 
Sân khấu chính tại SPACE Thâm 
Quyến được bao quanh bởi các dãy 
loa line array E12 của Adamson với 
sáu dãy mỗi bên. Xa hơn nữa trong 
phòng, hai dãy loa delay bao gồm 
bốn loa line array Adamson IS7 và 
một IS118 treo mỗi bên đảm bảo 
âm thanh full‐range cho toàn bộ  

khách quan. Hai loa 
đồng tâm Adamson PC 
12 xử lý phần phía 
trước sân khấu, trong 
khi 14 loa Point 15 đặt 
xung quanh câu lạc bộ 
phủ mọi khoảng trống 
ở hai bên. Hệ thống 
mở rộng tần số thấp tại 
SPACE Thâm Quyến 
được lắp đặt ở phía 
trước sân khấu và bao 
gồm tổ hợp bốn loa sub E219, tám 
IS219 và mười loa sub E218.  
 
Hệ thống PA của SPACE Nam Xương 
kết hợp sáu loa line array IS10n. Bốn 
loa IS10 khác mỗi bên được treo ở 
phía sau cho delay. Hai loa Adamson 
IS7p được lắp đặt cho front fill và 
hàng chục loa Point15 bao phủ bất 
kỳ điểm nào trong phạm vi của dàn 
âm thanh. Không thua kém về âm  

trầm, 20 loa sub IS219 được bố trí 
trên mặt trước của sân khấu.  
 
Hệ thống thứ ba là một setup nhạc 
sống thân mật hơn, tại Câu lạc bộ 
Xiaoyang ở Tây An, sử dụng hai dãy 
loa chính gồm bốn IS10n mỗi bên, 
tám loa sub IS219, hai PC 12 ở mặt 
trước và tám Point 15 cho side fill. 
 
adamsonsystems.com 
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Adamson audio cung cấp âm thanh cho các câu lạc bộ  
EDM tại Trung Quốc 
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Euromedia đã nhận được cấu trúc mái AR30 mới 
của họ ngay trước đại dịch COVID nhưng nó 
không được sử dụng nhiều do vướng các đợt 
phong toả. Năm nay, nó được đưa ra thực địa 
cho các sự kiện Restart 2021 được tổ chức tại 
trung tâm Bucharest, Romania. Mái được sử 
dụng để kết hợp các sự kiện trực ếp và để chiếu 
Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO trên màn 
hình lớn.  
 
Nhờ có thiết kế dạng vòm và các thông số kỹ 
thuật lý tưởng, nó có thể đáp ứng tất cả các êu 
chuẩn quốc tế được yêu cầu bởi các nhà thiết kế 
ánh sáng và sân khấu của các buổi hòa nhạc và 
sự kiện. AR30 của Euromedia có thể được xây 
dựng với kích thước 21 × 16 mét nhưng cũng có 
thể là phiên bản 17 × 12 mét. Các mái Eurotruss 
AR30 được xây dựng trên hệ thống tháp đỡ mặt 
đất TD50 được kết hợp với TT Truss cho giàn 
chính. Phiên bản 17 × 12 mét được xây dựng 
trên 6 tháp, và phiên bản 21 × 16 m cần đến 8 
tháp. Tháp được ch hợp với hệ thống An toàn 
chấn lưu Eurotruss trong sân khấu có giàn giáo 
thép. Tải trọng tối đa của hệ thống là 40 tấn 
UDL! 
 
 
 
eurotruss.com 
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Euromedia Entertainment Romania lắp đặt mái  
AR30 trong hai tháng tại Triển lãm Romexpo 

Ảnh © Arena Events & Cipane.com 
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Cửa hàng flagship của Old Navy ở 
New York đã được chuyển đổi thành 
bối cảnh cho một buổi quay quảng 
cáo truyền hình và các công ty sản 
xuất nhận đã sử dụng kết hợp của 
các công nghệ liên lạc nội bộ không 
dây Clear‐Com® như một trợ thủ 
đắc lực cho dự án.  
 
Dự án yêu cầu sự kết hợp của các 
phân đoạn được ghi trước với các 
cuộc phỏng vấn nhân viên và sự 
xuất hiện của một khách mời nổi 
ếng. Các diễn viên được dàn dựng 

trên các tầng riêng biệt khi tắt máy 
quay, cho phép các đội kỹ thuật tại 
chỗ duy trì khoảng cách phù hợp 
trong khi vẫn có được thông n liên 
lạc chất lượng cao với nhau,  cũng 
như liên lạc với các nhà sản xuất và 
đạo diễn từ xa tại Los Angeles.  
 
Gotham Sound & Communica ons 
là công ty sản xuất chính cho cảnh 
quay, với Peter Schneider quản lý 
hoạt động từ xa và kỹ sư âm thanh 
độc lập Ken Goodwin quản lý tại 
hiện trường. Cặp đôi đã chọn Hệ 
thống liên lạc nội bộ không dây kỹ 
thuật số Clear‐Com FreeSpeak II® 
1,9 GHz và Ứng dụng di động Agent‐
IC®. Ngay tại cửa hàng, hệ thống 
FreeSpeak liên kết với Giao diện IP 
của  Clear‐Com  LQ® và được ch 
hợp với Peplink Speed Fusion 
Engine Cam cho kết nối di động.  
 
Goodwin đã phân bổ 13 bộ 
FreeSpeak II cho đội ngũ sản xuất, 
đặt chín bộ thu phát khắp bốn tầng 
trong cửa hàng. Anh ấy cũng tạo ra 
các kênh riêng biệt, một kênh liên 
lạc chính để team trò chuyện với các 
chuyên gia và đội điện lực cũng sử 
dụng máy bộ đàm và các kênh khác 
cho các trao đổi chuyên sâu hơn.  
DP (đạo diễn hình ảnh), 1st AD (Phó 
đạo diễn 1), 2nd AD (Phó đạo diễn  

2), Line Producer, Điều phối phát  
videp, Thiết kế sản xuất và 
Schneider có bốn kênh riêng của họ, 
mỗi người trong số ba người điều 
hành camera và Phó đạo diễn 1 có 
quyền truy cập vào một bộ bốn 
kênh tương tự và Goodwin và 
Schneider sử dụng cùng một set‐up 
để thiết lập một kênh công nghệ 
riêng. Hệ thống Clear‐Com ch hợp 
tốt với việc sử dụng bộ đàm, đảm 
bảo không ai bỏ lỡ một n hiệu 
hoặc hướng sân khấu trong khi luôn 
có liên lạc hai chiều liên tục. 
 
clearcom.com 
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Công nghệ không dây của Clear-Com là trợ thủ hoàn hảo  
cho cửa hàng Old Navy tại New York 
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Đội ngũ của Darvik Produc ons vẫn 
bận rộn mang đến niềm vui âm nhạc 
cho công chúng khi họ chịu trách 
nhiệm sản xuất buổi hòa nhạc của 
Ziggy Marley tại Petco Park, Hoa Kỳ.  
 
Mặc dù sân khấu nằm ở giữa một 
sân bóng chày khổng lồ với số lượng 
khán giả trực ếp được giãn cách, 
sự kết hợp hấp dẫn của các mô hình 
video, ánh sáng và gobo đã tạo ra 
một cảm giác thân mật bao trùm 
toàn bộ sân vận động, khi nam ca sĩ 
bày tỏ lòng kính trọng đối với người 
cha huyền thoại quá cố của mình, 
Bob Marley.  
 
Giúp đội ngũ sản xuất tạo ra một 
bầu không khí tuyệt đẹp này là hệ 
thống 57 đèn CHAUVET Professional 
Rogue. Góp phần tạo nên cảm giác 
thân mật tràn ngập khắp sân vận  

động là các gobos từ 12 đèn Rogue 
RH1 Hybrid được treo bên trên sân 
khấu và trên giàn đàn giữa sân khấu.  

Vì sự kiện diễn ra ngoài trời vào một 
ngày gió mạnh, nhóm thiết kế không 
thể sử dụng máy tạo sương mù.  
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CHAUVET Professional chiếu sáng cho show  
diễn tại Petco Park của Ziggy Marley 
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Thay vào đó, họ dựa vào các pa erns từ các đèn 
hybrid để tạo ra kết cấu trên sân khấu.  
 
Ngoài 12 đèn RH1 Hybrid, giàn chiếu sáng còn 
có 14 thiết bị Rogue R3X Wash và 15 Rouge R2X 
Wash.  
 
R3X Wash được treo ở độ cao 15 feet trên giàn 
phía trên và 18 feet trên giàn giữa, trong khi R2X 
Wash treo ở độ cao 40 feet trên giàn ở tầng 
dưới. Độ cao này giúp màn trình diễn ánh sáng 
có khả năng hiển thị tốt hơn.  
 
Cũng góp mặt trong giàn đèn là 16 thiết bị 
Rogue R2X Beam, được bố trí thành một hàng 
trên mặt đất cách phần còn lại của giàn khoảng 
100 feet. 
 
 
 
 
 
chauvetprofessional.com 
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Nhà thờ First Presbyterian nằm ở 
Alton, Hoa Kỳ, đã ến hành nâng 
cấp hệ thống âm thanh hơn 30 năm 
tuổi của mình theo êu chuẩn hiện 
đại. Nhà thờ m đến Output 
Unlimited để đề xuất giải pháp âm 
thanh point source tận dụng vị trí 
đặt loa hiện có, do đó bảo tồn kiến 
trúc mà vẫn kiểm soát được chi phí.  
 
Hệ thống mới bao gồm một cặp loa 
12 ”hai chiều EVF‐1122D / 94 (90 ° H 
x 40 ° V) bao phủ toàn bộ gian giữa, 
được gắn cao 27 feet và cách nhau  

27 feet dọc theo đỉnh của trần nhà 
và nhắm một góc hướng xuống 45 ° 
(phía trước) và 55 ° (phía sau). Loa 
EVF phía sau được delay để phủ nửa 
sau của phòng. Mỗi loa EVF được 
tăng âm bằng bộ khuếch đại công 
suất DSP Dynacord C3600FDi sử 
dụng các cài đặt trước FIR‐Drive trên 
bo mạch để tối ưu hóa loa EV. Hai 
dàn thánh ca nằm ở hai bên bàn thờ, 
quay mặt vào nhau. Mỗi bên được 
bao phủ bởi một loa hai chiều 8 ”nhỏ 
gọn EVC‐1082‐96, cả hai đều được 
cấp nguồn  bởi một bộ khuếch đại  

công suất Dynacord C2800FDi DSP. 
Điều này cho phép các thành viên 
của dàn hợp xướng nghe một nguồn 
cấp dữ liệu trực ếp và hát theo các 
bản nhạc thu âm trước. 
 
Danh sách thiết bị:  
2x loa EVF‐1122D/94  
2x loa EVC‐1082‐96 loudspeakers  
2x bộ khuếch đại Dynacord C3600FDi DSP  
1x bộ khuếch đại Dynacord C2800FDi DSP 

 
 

electrovoice.com 
dynacord.com 
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Nhà thờ Presbyterian Church hiện đại hoá hệ thống  
âm thanh với Electro-Voice và Dynacord 
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Tree of Hope (Cây Hy vọng) là một 
biểu tượng đương thời, mang lại 
sức sống và màu sắc cho một khu 
vực âm u trước đây của Amsterdam. 
Thông thường khi mùa lễ hội diễn  
ra sôi nổi, nó đóng vai trò như một 
biểu tượng của hy vọng. Nó được 
khởi xướng và tạo ra bởi những anh 
hùng thầm lặng của ngành lễ hội  
Hà Lan.  
 
Tree of Hope được tạo thành từ hai 
bàn tay đan vào nhau cao 30 mét. 
Khi mở ra, bạn sẽ nhìn thấy một bầy 
chim thiên đường. Mỗi con chim 
thiên đường trên cây đại diện cho 
một tổ chức hoặc nhà sản xuất khác 
nhau, bay xung quanh ngành lễ hội. 
Họ cùng nhau đại diện cho ngành 
công nghiệp tổ chức sự kiện mà ở 
đó Hà Lan chơi Champions League  
ở cấp độ toàn cầu.  
 
Nhà thiết kế ánh sáng Robbert‐Jan 
Vernooij đã chọn thiết bị thu phóng 
ngoài trời CLF Odin để chiếu sáng 
cho chim thiên đường. Đèn LED CLF 
Ares được đưa vào để chiếu sáng 
cho cây. Cả hai thiết bị đều có bộ 
khung vỏ IP65 đáng n cậy, chúng 
thách thức các điều kiện thời ết 
khác nhau trong suốt 3 tháng của 
dự án. Ngoài ra, công cụ LED RGB + 
Lime của CLF Odin cung cấp nhiều 
màu sắc khác nhau. 
 

clf‐ligh ng.com 
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Các thiết bị CLF Odin và Ares mang màu sắc đến  
cho Tree of Hope 
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Là địa điểm thể thao đa năng và  
lớn nhất ở tỉnh Thiểm Tây, Sân vận 
động Trung tâm Olympic Tây An sẽ 
tổ chức lễ khai mạc và các cuộc thi 
điền kinh thuộc Đại hội thể thao 
toàn quốc lần thứ 14 của Trung 
Quốc vào tháng 9. Trách nhiệm  
thiết kế hệ thống âm thanh chất 
lượng cao trải dài khắp ba khu vực 
được trao cho nhà phân phối EZPro 
của Powerso  tại Trung Quốc.  
 
EZPro đã đặt niềm n vào tổng  
số 236 loa của Eastern Acous c 
Works (EAW), chín bộ trộn kỹ thuật 
số Allen & Heath, bốn bộ xử lý kỹ 
thuật số Symetrix, được cấp nguồn 
bởi 43 bộ khuếch đại Powerso  
Qua rocanali 4804 DSP + D và  
được điều khiển bởi ArmoníaPlus.  
 
 

Sau khi khảo sát kích thước và điều 
kiện âm thanh của từng địa điểm, 
đồng thời nhận ra độ rõ là khía cạnh 
quan trọng nhất của thiết lập âm 
thanh, EZPro quyết định rằng ba địa 
điểm của trung tâm thể thao sẽ 
được bố trí hệ thống khác nhau.  

  

EZPro chọn sử dụng 136 loa EAW 
cho sân vận động. Cấp công suất  
cho các loa này là 34 bộ khuếch đại 
Qua rocanali 4804 DSP + D hỗ trợ 
Dante của Powerso . EZPro muốn 
tránh sự cố ềm ẩn trong suốt 
đường dẫn n hiệu của hệ thống âm 

 

AVL TIMES VIỆT NAM 

Hệ thống âm thanh 4 triệu USD của Powersoft  
tại sân vận động ở Trung Quốc 
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thanh, đó là nơi mà khả năng xử lý 
DSP mạnh mẽ Qua rocanali của 
Powerso  đóng vai trò quan trọng. 
 
Đối với nhà thi đấu hình kim cương, 
độ vang của âm thanh là một thách 
thức khác, cùng với đó là nhu cầu về 
không gian để chuyển thành thành 
sân bóng rổ hoặc sân khúc côn cầu 
trên băng khi cần thiết. Đối với khu 
vực này, EZPro đã chọn tổng cộng 
70 loa EAW cùng tổ hợp các loa  

 

RSX212L, RSX18F, RSX129 và 
VFM129is. Đi cùng với các loa là ba 
bộ trộn kỹ thuật số Allen & Heath và 
hai bộ xử lý kỹ thuật số Symetrix.  
 
Đối với 70 loa này, một bộ khuếch 
đại Powerso  Qua rocanali 4804 
DSP + D duy nhất có thể cung cấp 
công suất dồi dào và âm thanh chất 
lượng cao. Cuối cùng, khu thể thao 
dưới nước bao gồm 30 loa EAW 
được hỗ trợ bởi tám Powerso   

Qua rocanali 4804s DSP + D, cùng 
với hai bộ trộn kỹ thuật số Allen & 
Heath và hai bộ xử lý Symetrix.  
 
Hệ thống đồ sộ được hỗ trợ bởi 
ArmoníaPlus, phần mềm thiết kế hệ 
thống của Powerso  được tạo ra 
cho phép kiểm soát đơn giản các cài 
đặt phức tạp. Phần mềm cho phép 
EZPro tăng tốc giai đoạn vận hành 
hệ thống ban đầu, nhờ vào các mô 
hình thiết lập sẵn loa của nó và ếp 
tục là một phần thiết yếu của việc 
điều khiển hệ thống.  
 
Với ArmoníaPlus, người vận hành  
có thể nhanh chóng kiểm tra xem 
các bộ khuếch đại có trực tuyến  
hay không, phạm vi n hiệu và nhiệt 
độ của chúng, đồng thời họ có thể 
theo dõi trở kháng của loa, bất cứ 
khi nào và ở bất cứ đâu. 
 
 
 
powerso .com 
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Được chọn là người chịu trách 
nhiệm thắp sáng lễ kỷ niệm 100 
năm Cuộc khởi nghĩa Silesian lần 
thứ ba, Michal Hyra nhận ra rằng 
buổi diễn tập cho sự kiện vào ngày 
25 tháng 6 bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi mưa lớn vào ngày 23  
và 24.  
 
Bất chấp vấn đề này, Hyra đã tạo ra 
một thiết kế ánh sáng quyến rũ thu 
hút đám đông lớn tụ tập tại Quảng 
trường Chợ Byton cũng như những 
người xem buổi phát trực ếp một 
trong những sự kiện quan trọng 
nhất ở Ba Lan. Sự thay đổi màu sắc 
mượt mà và chuyển ếp liền mạch 
trôi chảy một cách tự nhiên với các 
vũ công dân gian Ba Lan truyền 
thống trên sân khấu. Vào buổi tối 
sau đó, khi các nghệ sĩ ban đầu 
được thay thế bằng một ban nhạc 
rock, anh đã tạo ra một chương 
trình giống như một chuyến lưu 
diễn.  
 
Giúp Hyra thực hiện được kỳ ch 
này là bàn điều khiển ChamSys 
Magic MQ 500 mà anh đã sử dụng 
để chạy show 8 tổ hợp của mình. 
“Tôi bắt đầu học MagicQ gần một 
năm trước và tôi đã sử dụng MQ500 
kể từ tháng 9 năm 2020,” anh nói.  
 
Hyra ghi nhận khả năng "chỉnh sửa 

n hiệu dễ dàng nhanh chóng" trên 
bàn điều khiển đã giúp anh ấy thích 
nghi rất nhanh. Anhcũng lưu ý rằng 
nhờ khả năng này mà anh có thể 
thay đổi các khung cảnh một cách 
nhanh chóng để phản ánh tầm nhìn 
của đạo diễn. Giao diện trực quan 
thân thiện với người dùng của 
MagicQ MQ 500 Stadium cũng giúp 
anh ấy dễ dàng hơn. 
 
 
chamsysusa.com 
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Tọa lạc tại Lichfield, Vương quốc Anh, quán bar 
và câu lạc bộ 24 Market Street gần đây đã làm 
việc với đơn vị lắp đặt AV ‐ SLLFX và đội ngũ của 
Dynacord và Electro‐Voice tại Anh để nâng cấp 
âm thanh trong dự án cải tạo tổng thể địa điểm. 
Với loa Electro‐Voice được tối ưu hóa thông qua 
thiết bị điện tử Dynacord và phần mềm hệ thống 
âm thanh SONICUE, giải pháp mạnh mẽ, linh 
hoạt và ết kiệm chi phí.  
 
Điều kiện ên quyết của dự án là khả năng 
chuyển đổi giữa nhạc nền vào ban ngày và âm 
thanh câu lạc bộ công suất cao cho các ngày cuối 
tuần và các sự kiện đặc biệt. SONICUE đã được 
sử dụng để thiết kế triển khai hệ thống loa ứng 
dụng kép: 12 loa gắn bề mặt EVID 4.2 và 1loa sub 
gắn bề mặt EVID‐S10.1 để bao phủ khu vực quầy 
bar; 3 EVF‐1122D / 64 với một cặp loa sub kép 
EVF‐2151D 15 "để bao phủ khu vực câu lạc bộ. 
Tất cả các loa đều được tối ưu hóa hiệu suất 
thông qua các cài đặt chuyên dụng. Bộ khuếch 
đại Dynacord C cung cấp công suất cho EVID, với 
hai C1300FDi cho 4,2s và một kênh từ C1800FDi 
cho loa sub S10.1.  
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Dynacord và Electro-Voice mang đến âm thanh mạnh  
mẽ cho câu lạc bộ 24 Market Street 
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Một bộ khuếch đại bốn kênh IPX20: 4  xử lý hệ thống câu 
lạc bộ EVF, với 3 kênh 5000W kênh của cấp công suất cho 
các loa trên và kênh thứ tư cho hai loa sub. Xử lý cho các 
amps được quản lý thông qua SONICUE. 
 
Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công hệ thống là việc  
sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng TPC‐1 với công 
cụ mix ma trận MXE5, cả hai đều là sản phẩm mới của 
Dynacord, giúp nhân viên sử dụng hệ thống cực kỳ dễ 
dàng.  
 
Trong khi MXE5 quản lý quá trình xử lý loa trên hai khu 
vực chính của địa điểm và bốn khu vực âm thanh độc lập, 
TPC‐1 cung cấp một điểm điều khiển duy nhất thuận ện 
cho toàn bộ hệ thống. Được trang bị màn hình 5,7 inch  
độ phân giải cao, TPC‐1 cho phép các nhà ch hợp tạo  
các ứng dụng tùy chỉnh để điều khiển ma trận dòng MXE, 
kích thước mỏng gắn tường và thiết kế PoE giúp dễ dàng 
lắp đặt ‐ ngay cả trong không gian tường nông.  
 
SONICUE cũng được sử dụng để điều khiển và xử lý  
logic trên MXE5. 
 
dynacord.com 
electrovoice.com 
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Các media server Hippo zer đã phối 
hợp một cách hài hòa cho buổi 
chung kết Eurovision ấn tượng năm 
nay, dẫn dữ liệu ánh sáng và hình 
ảnh vào các dải LED và băng LED 
trên sân khấu chính, các thiết lập 
sân khấu và trong khu vực ‘phòng 
xanh’ của nghệ sĩ. Hippo zer Boreal 
+ đã điều khiển tất cả các dải màu 
và dải đèn LED trên và xung quanh 
sân khấu chính tại Ahoy Arena, 
Ro erdam.  
 
Hippo zer Karst + được sử dụng để 
điều khiển tất cả các dải đèn LED 
trong các booth của nghệ  
sĩ ‐ nơi diễn ra các cuộc phỏng vấn 
trực ếp quan trọng ‐ cũng như các 
chương trình đặc biệt dành cho 
những nghệ sĩ biểu diễn. Thiết lập 
cũng bao gồm Karst và Karst + 
Media Server để dự phòng cho  
đêm chung kết.  
 

Nhà thiết kế chiếu sáng cho 
Eurovision 2021 là Henk‐Jan van 
Beek. Quản lý đội ngũ Hippo zer  
là André Beekmans, người đã làm 
việc cùng với các nhà lập trình ánh  

sáng chương trình Micky 
Dordregter, Robbert‐Jan Vernooij  
và Erik‐Jan Berendesen.  
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Các media server Hippotizer Media Servers điều khiển  
LED tại chương trình chung kết Eurovision 
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"Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi biết 
rằng mình cần một bộ công cụ mạnh 
mẽ để cung cấp cho khoảng 800 tổ 
hợp LED pixel, vì vậy chúng tôi đã 
bắt đầu m kiếm giải pháp phù hợp 
‐ một media server mạnh mẽ vừa có 
thể xử lý các yêu cầu của chương 
trình, vừa thân thiện với người 
dung.  

Beekmans cho biết: “Nhân tố chính 
của setup tại Eurovision là một màn 
hình LED lớn có thể mở ra với hai 
cánh cửa khổng lồ có thể xoay và ở 
mặt sau của những cánh cửa là một 
tay nắm nhẹ với các tấm nhỏ. Sân 
khấu được hỗ trợ bang các đường 
gân ở hai bên, được lấp đầy bởi các  
 

dải đèn LED, ”Beekmans cho biết 
thêm. Toàn bộ thiết lập ánh sáng 
được điều khiển bằng bàn điều 
khiển grandMA3 chạy ở chế độ MA2 
và tất cả các Media server 
Hippo zer cũng được điều khiển 
thông qua bàn này. 
 
green‐hippo.com 
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Giống như bất kỳ ai lần đầu bước 
vào Tuacahn Amphitheatre, Cory 
Pa ak đã bị cảnh tượng xung quanh 
làm cho kinh ngạc khi anh đến đó 
vào năm 2017 để chiếu sáng một dự 
án của Newsies.  
 
Tọa lạc tại Utah, Hoa Kỳ, Tuacahn 
Amphitheatre sẽ khiến bạn ấn 
tượng bởi khung cảnh xung quanh 
với những vách đá sa thạch cao chót 
vót, khung cảnh mang đến hình ảnh 
nước Mỹ với vẻ đẹp gồ ghề, nguyên 
sơ. Nhà thiết kế ánh sáng Cory 
Pa ak cho biết: “Nhà hát phải đối  
 

mặt với mọi thách thức về môi 
trường, bao gồm mưa, gió lớn, bụi 
và nhiệt độ nóng, và thậm chí cả 
tuyết.  
 
Kể từ buổi diễn đầu ên của Pa ak 
tại Tuacahn, nhà hát đã nâng cấp hệ 
thống của mình để bao gồm nhiều 
đồ đạc được xếp hạng ngoài trời 
hơn. Năm ngoái, trong thời gian 
phong toả do đại dịch, nhà hát đã có 
một quyết định quan trọng khi Giám 
đốc sản xuất Craig Engel, với sự hỗ 
trợ từ Pa ak, đã thay thế các thiết bị 
sợi đốt cũ bằng 58 thiết bị cố định IP  

Ova on E‐910FC của CHAUVET 
Professional. Các thiết bị IP Ova on 
E‐910FC tại Tuacahn được lắp đặt 
để hoạt động như ba hệ thống phủ 
khác nhau. Trước đây, nhà hát có 
hai đèn phủ màu ấm và màu lạnh từ 
các tháp FOH. Chúng đã được kết 
hợp thành một hệ thống đèn LED 
duy nhất. Nhà hát cũng có hai hệ 
thống mẫu mặt sau khác nhau, hiện 
đã được kết hợp thành một hệ 
thống đèn nền LED. 
 
 
chauvetprofessional.com 
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Nhà cung cấp giải 
pháp chuyên 
nghiệp, Crea ve 
Technology 
Group, đang 
chuyển sang sử 
dụng đèn LED 
mềm KL Panel ™   
của Ela on 
Professional trong 
các studio LED tại 
Mỹ và đã bổ sung 
một số thiết bị 
phổ màu đầy đủ 
vào kho cho thuê 
của họ.  
 
CT đã sử dụng KL 
Panels trong 
nhiều dự án  
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Elation KL Panel™ - mảnh ghép hoàn hảo cho các  
studio Công nghệ LED sáng tạo 
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studio của họ, bao gồm cả ở Las 
Vegas và Los Angeles. Trong studio 
tổ chức sự kiện ảo mới nhất của họ 
ở Las Vegas, KL Panels và các hệ 
thống chiếu sáng khác hoạt động 
với một bức tường LED cong lớn,  

sàn LED và trần LED để tạo ra một 
setup sự kiện ảo lý tưởng cho truyền 
hình, phim ảnh và doanh nghiệp.  
 
KL Panel bao gồm một thanh LED 
295W RGBWLC (Đỏ, Xanh lá cây,  
 

Xanh lam, Trắng, Lime, 
Lục lam) và có thể điều 
chỉnh nhiệt độ màu từ 
2.000 đến 10.000K. CRI 
là 95 và KL Panel có giá 
trị TLCI cao, điều này 
rất quan trọng đối với 
camera. Các thiết bị có 
thể điều chỉnh cân bằng 
trắng cho camera qua 
điều chỉnh dịch chuyển 
màu xanh lá cây hoặc 
thư viện gel ảo mà 
không bị nhấp nháy khi 
sử dụng với camera  
tốc độ cao.  
 
Làm việc trong hệ 
thống thiết bị studio 
của  CT cùng với các 

đèn phủ moving head LED, KL 
Panels cung cấp tất cả ánh sáng phía 
trước, đèn nền và ánh sáng không 
gian sân khấu. 
 
ela onligh ng.com 
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Hanan Ben Ari, một ca sĩ 
kiêm nhạc sĩ người Israel, 
đã bắt đầu chuyến lưu 
diễn của mình sau một 
thời gian dài gián đoạn do 
COVID‐19, tour diễn đã 
bán hết vé tại các địa 
điểm lớn nhất ở Israel. 
Hanan là nghệ sĩ được 
nghe nhiều thứ tư ở Israel 
trên Spo fy vào cuối năm 
ngoái ‐ anh ấy và bảy 
người chơi của mình hiện 
đang lưu diễn sau khi 
Israel nới lỏng các hạn 
chế, khiến hàng nghìn 
người hâm mộ thích thú 
khi muốn xem họ.  
 
Hệ thống ánh sáng của 
tour diễn được thiết kế 
bởi Ronen Najar, một 
trong những Nhà thiết kế 
chiếu sáng hàng đầu của 
Israel, đồng thời là đồng 
thiết  

 

kế tại Cuộc thi Bài hát 
Eurovision Song 
Contest 2019. Tour  
diễn bao gồm 24 đèn 
PROLIGHTS Pixie 
WashXB trải rộng xung 
quanh giàn sau, tạo độ 
sâu và một loạt các 
màu sắc cho chương 
trình.  
 
“Tôi đang m kiếm một 
thiết bị chiếu sáng có 
kích thước nhỏ mà 
không ảnh hưởng đến 
chất lượng. Pixiewash 
XB có tất cả những 
phẩm chất mà tôi đang 

m kiếm ‐ kích thước 
hoàn hảo, dải màu rất 
rộng, khả năng chiếu 
sáng tuyệt vời và độ 
chính xác khi làm việc” 
Najar nói. 
 
prolights.it 
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Trận chung kết của Giải bóng rổ 
“March Madness” 2021 đã được 
diễn ra tại Sân vận động Lucas Oil ở 
Indiana, Hoa Kỳ. Chuyên gia sự kiện 
trực ếp, Bill Brennan đã lựa chọn 
60 đèn Robe BMFL ‐ sự kết hợp giữa 
BMFL Spot và BMFL Blade ‐ cho hệ 
thống ánh sáng.  
 
Các đèn BMFL Spot được đặt xung 
quanh sân thi đấu và dọc theo băng 
ghế của đội để bổ sung ánh sáng 
không gian cho trận đấu để phục vụ 
màn trình diễn rock’n roll của của 
Miley Cyrus.  
 
Chính vì “độ sáng, khả năng dự 
đoán, sự nhất quán và beam field 
đồng nhất” mà Bill đã chọn các đèn  

BMFL Spots. Anh ấy đã 
sử dụng các sản phẩm 
của Robe nhiều lần 
trong các dự án và nhận 
định rằng “hiệu suất 
vượt trội và độ n cậy” 
của chúng giúp thương 
hiệu luôn đứng đầu 
danh sách lựa chọn của 
anh ấy!  
 
Ánh sáng được lập trình 
bằng bàn grandMA2. 
 
 
 
 
 
robe.cz 
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Robe BMFL góp mặt tải chung kết giải bóng rổ  
NCAA March Madness Basketball 
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Khi Công ty Qvision tổ chức phát 
sóng trực ếp FIFA Arab Cup Qatar 
2021, một lượng lớn các thiết bị 
chiếu sáng Claypaky đã được sử 
dụng để chiếu sáng địa điểm tổ 
chức, Nhà hát Opera Katara ở  
Doha, Qatar.  
 
Các đèn moving head Claypaky 
Scenius Unico, Sharpy Plus, Hepikos 
và A.leda B‐EYE K20 CC đã được 
triển khai cho lễ bốc thăm, xác định  

các trận đấu cho các đội tham dự 
Arab Cup 2021 sẽ được tổ chức  
vào tháng 12. Sân khấu được trang 
bị videowall LED 2,9mm 117m2 độ 
phân giải cao 117 mét vuông, cùng 
với 70 m2 đèn LED 2,9 mm trái và 
phải để hiển thị đồ họa và phát sóng 
trực ếp.  
 
Một loạt các thiết bị Claypaky đã 
thắp sáng sự kiện. Các nhà thiết kế 
ánh sáng Mohammad Assaf và  

Mark Anton đã chọn 20 đèn moving 
head Scenius Unico để chiếu sáng 
cho chương trình. 40 đèn moving 
head A.leda B‐EYE K20 CC đã phủ 
toàn bộ sân khấu để đáp ứng các 
yêu cầu phát sóng của chương trình. 
Ngoài ra, 40 đèn Sharpy Plus và 20 
đèn Hepikos đã tạo ra các chùm 
sáng và mô hình ấn tượng để ếp 
thêm năng lượng 
 
claypaky.com 
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Các thiết bị của Claypaky Lighting góp mặt tại sự  
kiện phân chia bảng đấu FIFA Arab Cup 
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Không gian biểu diễn lớn nhất của 
Nhà hát Thành phố Brno, The Music 
Theatre, là địa điểm sức chứa 680 
chỗ ngồi chuyên tổ chức chương 
trình nhạc kịch và kịch quy mô lớn 
hiện nay. Nó được xây dựng vào 
năm 2004 và là nhà hát được trang 
bị kỹ thuật tốt nhất ở Châu Âu lúc 
bấy giờ.  
 
Để duy trì các êu chuẩn hiện đại 
này, giám đốc kỹ thuật, David 
Kachlíř, gần đây đã bổ sung thiết bị 
theo dõi Robert Juliat SpotMe vào 
hệ thống ánh sáng của địa điểm, 
nâng số lượng thiết bị Robert Juliat  

hiện có thành 3 đèn followspot  
RJ Ginger, đèn footlight Dalis 864 và 
một số đèn profile RJ 600 và 700. 
 
SpotMe là server từng đoạt giải 
thưởng của Robert Juliat cung cấp 
thông n theo dõi thời gian thực mà 
không cần bộ phát hoặc máy ảnh 
trên sân khấu hoặc người biểu diễn.  
 
Nó sử dụng phản hồi từ các cảm biến 
gắn trên giá ba chân và đèn 
followspot theo để điều phối đèn với 
chuyển động từ đèn followspot và 
người điều khiển ‐ một sự kết hợp 
hoàn hảo giữa công nghệ cao và sự  
 

kiểm soát của con người trong thiết 
kế và vận hành chiếu sáng.  
Kachlíř đã chọn SpotMe theo yêu 
cầu từ giám đốc nghệ thuật, 
Stanislav Moša, người muốn có thể 
chiếu sau diễn viên bằng đèn nền từ 
các vị trí chiếu sáng phía trên. 
Kachlíř giải thích: “Những vị trí như 
vậy không thể ếp cận với người 
điều khiển do số lượng flybars, đèn 
chiếu sáng và hoạt cảnh,” Kachlíř 
giải thích, “vì vậy chúng tôi quyết 
định đưa SpotMe vào và điều khiển 
từ xa bởi vận hành bàn điều khiển 
kết hợp với người vận hành đèn 
followspot. ” 
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Đèn SpotMe của Robert Juliat SpotMe có mặt tại  
Nhà hát thành phố Brno, Cộng hoà Séc 
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Đèn SpotMe được sử 
dụng với một trong 
những đèn followspot 
RJ Ginger của nhà hát 
và được lắp trên ban 
công FOH với vòm 
proscenium bằng cách 
sử dụng một đầu chảo 
được tùy chỉnh đặc 
biệt. Từ vị trí này, 
Kachlíř, người vừa là 
thiết kế ánh sáng và 
điều hành chương 
trình, có thể kiểm soát 
mọi thông số trong 
đèn followspot và tất 
cả các thiết bị moving 
head khác được hiệu 
chỉnh bằng SpotMe, 
trực ếp từ bàn điều 
khiển grandMA2.  
 
“Điều này rất dễ dàng 
và nhanh chóng với 
bàn điều khiển MA ‐ 
chỉ cần chạm vào các 
đèn moving head mà 
tôi muốn theo dõi, 
kích hoạt cài đặt 
trước, cập nhật n 
hiệu và thế là xong!” 
anh chia sẻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robertjuliat.fr 
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German studio specialist 
Neumann.Berlin presents the  
KH 750 AES67 subwoofer, a 
product variant of the highly 
acclaimed KH 750 DSP for  
AES67‐based environments.  
 
Thanks to its DSP power, the KH 750 
AES67, too, is far more than “just” a 
subwoofer of technical perfec on. It 
also provides access to Neumann's 
revolu onary Automa c Monitor 
Alignment MA 1, thus allowing for 
room adap ve correc on of the 
en re monitoring system, including 
even the connected analog 
Neumann loudspeakers – in 
amplitude and phase! 
 
The interface between AES67  
and all KH‐Line Monitors  
 
The compact KH 750 AES67 is the 
ideal subwoofer for all areas in 
which audio over IP in exis ng 
AES67 infrastructure is to be routed 
all the way to the loudspeakers in a 
redundant and lossless manner. Its 
AES67 interface allows to address 
not only the subwoofer but the 
en re stereo system, including the 
speakers connected to the KH 750 
AES67,” explains Por olio Manager 
Markus Wolff.  
 
“Its dual AES67 audio network 
connec ons are fully compliant with 
broadcast standards such as ST 2110 
and ST 2022‐7 redundancy. At the 
same me, the KH 750 AES67 is also 
compa ble with DANTE®‐generated 
AES67 network streams.”  
 
The outstanding acous c proper es 
of the successful KH 750 DSP have 
been retained, as well all other 
features, such as the unique Bass 
Manager with four rou ng modes,  

flexible acous cal controls for a wide 
range of configura ons and setup 
condi ons, as well as analog and 
digital inputs and outputs. Of course, 
the KH 750 AES67, too, features a 
powerful DSP engine.  
 
In combina on with the Automa c 
Monitor Alignment ‐ MA 1, which is 
available for Mac and PC, the en re 
monitoring system can be precisely 
calibrated to suit the specific room 
character. This also includes the 
monitors connected to it, whose 
amplitude and phase frequency 
responses are perfectly corrected 
and adapted to the monitoring 
environment. This makes the KH 750 
AES67 the ideal complement to all 
KH‐Line analog monitors such as the 
KH 120, KH 310, and KH 420, as well 
as to Neumann's DSP‐based 
monitors such as the KH 80 DSP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deep Bass in a Small Space  
 
Of course, the acous c design, too, 
is of Neumann‐typical perfec on: 
The newly developed 10‐inch ultra‐
long excursion woofer features a 
powerful, extremely linear magnet 
system with ELFF™ technology 
(Extremely Linear Force Factor™).  
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Neumann KH 750 AES67 Subwoofer 
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Despite its compact dimensions,  
the KH 750 AES67 provides bass 
extension down to 18 Hz. Because 
the subwoofer relieves the 
connected monitors of much of  
the low frequency reproduc on, 
intermodula on distor on is 
dras cally reduced, and the 
maximum sound pressure level is 
increased. By adding another KH 
750 AES67, even larger systems  
may be realized. 
 
“The new KH 750 AES67 is 
Neumann's entry into the 
con nuous support of AES67 
networks. It raises the en re 
monitor system to a new level: 
deeper bass, higher SPL capability, 
and even greater sound 
transparency. In addi on, the 
integrated DSP engine makes it 
possible to linearize and room‐align 
amplitude and phase via the 
revolu onary MA 1 system for 
sound reproduc on with 
unprecedented precision,” 
summarizes Neumann's CEO Ralf 
Oehl. “It is, without exaggera on, 
the beginning of a new era in 
Neumann monitoring which is 
finally making its way into AES67‐
based environments such as 
broadcast studios. More products 
are to follow.” 
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Nhấn / Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về sản phẩm:   
en‐de.neumann.com/kh‐750‐aes67 

Features  
 Bass extension of a stereo monitor 

system  
 Increased maximum sound pressure 

level  
 Reduced harmonic and inter-

modulation distortion  
 Powerful DSP for room alignment         

of the entire system in amplitude       
and phase  

 Fully redundant AES67 ST 2110             
compliant audio network interface  

 Physical redundant network for                
ST 2022-7 environments  

 DANTE-compatible mode for               
receiving DANTE AES67 streams 

 Low frequency cutoff: 18 Hz  
 Speaker configuration: 10-inch           

ultra-long excursion woofer with 
ELFF™ technology.  
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 Full‐range horn‐loaded 
loudspeaker with four 15" 
woofers and dual coaxial 
mid/high frequency compression 
drivers generates more than 151 
dB peak SPL  

 
 Proprietary, state‐of‐the‐science, 

dual lossless Hydra waveform 
converter feeds a coherent arc 
source into a large constant 
direc vity waveguide to ensure 
pa ern control to below 350 Hz  

 
 Cardioid versions deliver full‐

bandwidth direc vity control that 
reduces sound spill outside the 
pa ern, enhancing dynamics, 
improving sound quality and 
clarifying speech intelligibility 

 
Electro‐Voice is expanding its 
por olio of sound solu ons for 
stadiums and sports venues with 
the global introduc on of the MTS 
series of full‐range, high‐output, 
long‐throw, point‐source 
loudspeaker systems.  
 
Each MTS model is equipped with 
four 15" woofers and dual coaxial 
mid/high frequency compression 
drivers. The system is capable of 
genera ng more than 151 dB peak 
SPL with exact direc vity for very‐
long‐throw applica ons.  
 
MTS represents a truly holis c 
approach to loudspeaker design. 
Loudspeaker geometry, 
complementary amplifier  
matching, and digital processing  
are computer‐op mized to  
ensure precisely distributed  
SPL that remains balanced and  

 
controlled throughout the en re 
coverage area – even at full output.  
 
Four slot‐loaded, high efficiency  
low‐frequency drivers are 
symmetrically coupled to the  
same full‐range waveguide as the 
compression drivers to create a  
true point‐source with substan al 
bass response, elimina ng the  
need for addi onal subwoofers  
in many applica ons.  
 
The MTS series includes sixteen 
unique models. These are based  
on two standard three‐way 
configura ons (MTS‐4153) with  
60° x 40° or 40° x 30° coverage,  
and two cardioid configura ons 
(MTS‐6154) that provide the same 
coverage pa erns with enhanced 
low‐frequency direc onal control.  
 
 

 
The 60° x 40° models can deliver 
extremely high SPLs: 151 dB peak 
(music) and 154 dB peak (speech) 
down to 55 Hz at ‐10 dB; the 40 x 30 
models are capable of 152 dB peak 
(music) and 155 dB peak (speech) 
down to 50 Hz at ‐10 dB.  
 
Each version is available with black 
or white finish, and each is available 
in a par ally weatherized (PW) 
version for sheltered use or in a  
fully weatherized (FW) version for 
full exposure to the elements.  
 
All MTS loudspeakers have an  
IP55 ra ng, indica ng that they  
are highly impervious to dust and 
water ingress. 
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Electro-Voice MTS Series 

Nhấn / Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về sản phẩm:   
electrovoice.com 
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 4-Acoustics Viet Nam JSC | CÔNG TY CP 4-Acoustic Việt Nam 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio   

 Hà Nội +84 04 62691305, 0943190091 | www.4-acoustic.com 
 

 Acoustic and Lighting Technology CO., JSC. | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÂM THANH ÁNH SÁNG 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting  

 Hà Nội +84 43 9424 991 | calico.vn@gmail.com | www.aclico.yell.vn 
 

 ADCVN CO., JSC. | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH [Sales/Install] Audio  

 Hà Nội +84 4 3564 1038 | sales@thietbihoithao.com.vn | www.thietbihoithao.com.vn 
 

 AIC Trading., JSC. | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI AIC 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH [Sales/Install] Audio  

 Hà Nội +84 4 3942 2321 | info@aictrading.vn | www.aictrading.vn 
 

 ARUP Acoustics  

 [TƯ VẤN] ÂM THANH [Consultancy] Audio  

 HCMC +84 8 6291 4062 | hochiminhcity@arup.com | www.arup.com 
 

 A.T. Media., JSC. | CÔNG TY CỔ PHẦN Truyền THONG A.T. 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting 

 Hải Phòng +84 3 1353 2005 | atmedia@vnn.vn | www.atmedia.com.vn 
 

 Ba Hung Technology CO., LTD. | Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Bá Hùng 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting  

 HCMC +84 8 5431 0882 | www.bahung.com 
 

 Bao Duong CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3838 9112 / 8 3920 0121 | info@baoduong.com.vn | www.baoduong.com.vn 
 

 Basao Investment CO., LTD. (Ba Sao Audio) | CÔNG TY TNHH Đầu tư Ba Sao 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 6290 8652 | Hà Nội +84 90 9300 4259 | info@basaoinvest.com | www.basaoinvest.com 
 

 CDA Professional Audio 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales/Install] Audio 

 HCMC +84 86 2556 650 / 8 6255 6651 | vietnam@cda-prosudio.com | www.cda-proaudio.com 
 

 DANMON ASIA CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Audio/Video  

 Hà Nội +84 243 7585000 | info@danmonasia.com | www.danmonasia.com 
 

 DHT Group 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Lighting |  

 Hà Nội +84 4 6680 7096 | www.dhtgroup.net 
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 Diamond Sound and Light (DSL) CO. | CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG KIM CƯƠMG 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental] Audio/Lighting 

 Hà Nội +84 9 1209 4568 | amthanhkimcuong@gmail.com | www.amthanhanhsang.com.vn 
 

 DLVietnam CO., JSC. | CÔNG TY CỔ PHẦN DL 

 [PHÂN PHỐI] [LẮP ĐẶT] ÂM THANH [Sales/Install] Audio   

 HCMC +84 8 3995 4537 | info@dlvietnam.com | www.dlvietnam.com 
 

 Duc Proaudio CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting 

 HCMC : +84 8 3517 3467 | ducpham@ducproaudio.com | www.ducproaudio.com 
 

 Duc Thuong CO., LTD. | CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐỨC THƯƠNG 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG, NHẠC CỤ [Sales] Audio/Lighting/Musical Instruments. 

 Dong Nai : +84 6 1384 0640 | ducthuong8888@yahoo.com | www.ducthuong.com.vn 
 

 E&E Vietnam JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [ales] Audio  

 Hà Nội +84 4 6663 2255 | contact@enepl.com.vn | www.enepl.com.vn 
 

 Fantasies Show Light CO., LTD. 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG, SÂN KHẤU [Rental] Audio/Video/Lighting/Truss 

 Hà Nội +84 4 3562 4664 | info@fsl.vn | www.fsl.vn 
 

 Ha Thang Audio CO., LTD. | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ THẮNG 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH [Sales/Install] Audio |  

 Hà Nội +84 4 3550 1352 / 9 0618 8269 | www.hathangaudio.com 
 

 HLO Audio CO., LTD. | CÔNG TY TNHH HÙNG LOA VIỆT  NAM 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Manufacture] Audio  

 HCMC +84 8 3855 0753 | hungloavn@gmail.com | www.hlovaudio.com 
 

 Hoang Huy CO., LTD. | CÔNG TY TNHH TM Hoàng Huy 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Video/Lighting 

 Hà Nội +84 4 2200 655 / 4 2206 886 Ext.106 | www.hoanghuymusic.com.vn 
 

 Hoang Kim Digital., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 HCMC +84 8 3840 8889 | nguyen.huong@digicoms.com.vn | www.digicoms.com.vn 
 

 Hoang Long Sound and Light One Member CO., LTD. | CÔNG TY TNHH MTV AT-AS HOÀNG LONG 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting 

 Da Nang +84 9 8311 1555, 51 1382 3737, 51 1384 9767 | vanphong@hoanglongatas.com.vn | www.hoanglongatas.com.vn 
 

 Hong Nhan Electronics Trading and Service CO., LTD.  

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3898 0980 | sat@songamthanh.com.vn | www.songamthanh.com.vn 
 

 Hoang Sa Viet Investment Development CO., JSC. | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG SA VIỆT 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental] Audio/Lighting  

 HCMC +84 8 6686 2148 | www.chothueamthanh.com 
 

 Hoang Tung Pro Audio Co., Ltd | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết bị Công nghệ Hoàng Tùng 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Lighting  

 Đà Nẵng +84 51 1389 1787 | ht@hoangtung.com.vn | www.hoangtung.com.vn 
 

 HD Vietnam CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 Hà Nội +84 4 3537 5498 | info@hdvietnam.com.vn | www.hdvietnam.com.vn 
 

 Integrated Audio Visual CO., LTD 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG, SÂN KHẤU [Sales] Audio/Video/Lighting/Truss 

 Hà Nội +84 4 3945 999 | HCMC +84 8 2211 2585 | iavhn@vnn.vn | www.iav.com.my 
 

 Media Equipment., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Audio/Video 

 Hà Nội +84 4 3516 0368 | cuongnd@mej.com.vn | www.mej.com.vn 
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 Mega Media Services Corporation  

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Video/Lighting 

 HCMC +84 8 6292 1363 | dac@megasystems.com.vn | www.dac@megasystems.com.vn 
 

 Minh Tuan Trading Services Electronics CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, [Sales] Audio/Video |  

 HCMC +84 8 3834 4490, 8 3997 3845 | info@bmbvietnam.com.vn | www.bmbvietnam.com.vn |  

 bmbmiennam@bmbvietnam.com.vn | www.bmbmiennam.com.vn 
 
 MPK CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 Hà Nội +84 4 3992 925 | HCMC +84 8 3610 1045 | hue.ho@mpk-vn.com | www.mpk-vn.com 
 

 M.S.R. CO., LTD. (Medusa Vietnam) 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG, SÂN KHẤU [Sales/Rental/Install] Audio/Lighting/Truss 

 HCMC +84 8 3822 2308 | admin@medusasound.vn | www.medusasound.vn 
 

 Newstar Music & Technology., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Lighting  

 Hà Nội +84 9 2834 1977 
 

 Nhac Cuong Sound and Lighting CO., LTD. | CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG  NHẬT CƯỜNG 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3975 6323 | amthanhanhsang97@gmail.com | www.amthanhanhsangnc.com 
 

 Nhac Viet CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting  

 HCMC +84 8 3834 1500 / 8 383 4202 
 

 NK Vietnam CO., LTD. | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio |  

 Hà Nội +84 4 3553 5678, 9 1300 9922 | contact@nkvietnam.com | www.nkvietnam.com 
 

 Panasonic Sales Vietnam CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] VIDEO [Sales] Video Projectors  

 Hà Nội +84 4 393 3609 | leonard.chee@panasonic.com | www.panasonic.com.sg/broadcast 
 

 Partyhouse VietNam., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, KTV [Sales] Audio/KTV  

 HCMC +84 9 8912 3498 | www.partyhouse.com.vn  

 
 Pave Systems PTE LTD 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO [Sales] Audio-Visual Systems 

 Hà Nội +84 4 3771 2963, 9 1300 9922  

 HCMC +84 83 8277 838, 8 3824 7482 | sales@pave.com.sg | www.pave.com.sg 
 

 Phuoc Camera., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio/Conference Systems  

 HCMC +84 31 3500 5453 | www.cameraphuoc.com.vn 
 

 PHUC THINH One Member Trade in Service Advertising Limited Liability Company 

 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Phúc Thịnh 

 [Rental] Sound, Lighting, Stage, Event  

 HCMC +84 28 66605278, 84 903831991(Le Minh Tuan) | phucthinh.atas@gmail.com | www.phucthinh.net 
 

 Pro Sound Light CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3820 0805, 91 727 7265 | colin@medusasound.vn 
 

 Pro-Vietnam CO., LTD. | CÔNG TY THHH PRO-VIETNAM 

 [TƯ VẤN] ÂM THANH [Consultancy/Technology Transfer]   

 Hà Nội +84 4 8585 1869 | info@provietnam.vn | www.provietnam.vn 
 

 QL Media CO., LTD. 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental] Audio/Lighting   

 Hà Nội +84 9 7840 3509 | tochusukieng@gmail.com 
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 QV Sound Company 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH [Sales] [Rental] Audio   

 HCMC +84 8 6290 8408 | qvsound@gmail.com | www.qvsound.com 
 

 Robert Bosch Vietnam CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 6258 3690 | www.boschsecurity.com 
 

 SHOWTECH Co., Ltd 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental] Audio/Lighting  

 HCMC +84 0913 184 778 | linhnguyen.showtech@gmail.com | www.showtech.com.vn 
 

 Sogitec CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 HCMC +84 8 8360 209 | sogitec@hcm.vnn.vn 
 

 Song Am Thanh CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio   

 HCMC +84 8 3898 0980 | sat@songamthanh.com.vn | www.songamthanh.com.vn 
 

 Stage Professional CO., LTD.  

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG, SÂN KHẤU [Sales] Audio/Lighting/Truss 

 Hà Nội +84 4 3562 4664 | info@stagepro.vn | www.stagepro.vn 
 

 Sysintech Vietnam CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Video/Lighting 

 Hà Nội +84 4 6295 3189 | vuviet.chen@sysintech.com.vn | www.sysintech.com.vn 
 

 Tan Huu Tai Trading & Services Sound and Lighting Systems CO., LTD. 

 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG TÂN HỮU TÀI 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Rental] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3975 6323 | ctytanhuutai@gmail.com, congty@tanhuutai.com.vn | www.tanhuutai.com.vn 
 

 Tan Le Doan Electronics CO., LTD. | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TÂN LÊ ĐOÀN 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3860 2918 | tanledoan1@yahoo.com | www.tanledoan.com 
 

 Tan Quang Multimedia Communications., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO [Sales] Audio/Video  

 Hà Nội +84 4 3715 1566 | info@tanquang.vn | www.tanquang.vn 
 

 Technology Broadcast Development 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 Hà Nội +84 4 9763 403, 4 9761 706 | info@tekcastvn.com 
 

 Thanh Hoang Long Sound and Light CO., LTD.  

 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG THANH HOÀNG LONG 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG, NHẠC CỤ [Sales/Rental] Audio/Lighting/Music Instruments 

 Da Nang +84 51 1625 3454, 9 0352 2946 | thanhhoanglong@gmail.com | www.thanhhoanglong.vn 
 

 Thien Phu CO., JSC. | CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio 

 Hà Nội +84 43 7738 898, 4 3773 9561, 4 3773 9562 | thienphu42@gmail.com | www.amthanhtoa.com.vn 
 

 Tiếng Ngọc Audio | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾNG NGỌC (TNG) 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3932 0436 | info@tng.com.vn | www.tng.com.vn 
 

 Tin Thanh Trading Services CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3507 0155 | tinthanh@fbtvn.vn | www.fbtvn.vn 
 

 TMtech Electronics Co.,Ltd 

 [PHÂN PHỐI] ÁNH SÁNG [Sales] Lighting  

 HCMC +84 8.6283.7009 | support@tmtech.vn | www.TMtech.vn 
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 TRAN LINH Commercial Services Co., Ltd | TRAN LINH Multimedia 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] AV [Sales/Rental] Audio/Video 

 HCMC +84 0913 184 778 | linh.nguyen@tranlinh.com.vn | www.tranlinh.com.vn 
 

 Truong Thinh Equipment Sound-Light CO., LTD.  

 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ÂM THANH – ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3830 3571, 8 3500 1972 | truongthinhaudio@yahoo.com | www.truongthinhaudio.com 
 

 Truong Thinh Equipment Sound-Light CO., LTD.  

 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ÂM THANH – ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales/Install] Audio/Lighting 

 HCMC +84 8 3830 3571, 8 3500 1972 | truongthinhaudio@yahoo.com | www.truongthinhaudio.com 
 

 Tu Gia Electronic Communication CO., LTD.  

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ  VIỄN THÔNG TỨ GIA 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH [Sales/Install] Audio  

 HCMC +84 83 5880 190, 8 3989 0901 | tugia.pro@gmail.com | www.tugiavn.com 
 

 VietArt CO. 

 [CHO THUÊ/LẮP ĐẶT] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental]/Install] Audio/Lighting 

 Da Nang +84 51 1384 0780 | info@vietart.vn | www.vietart.vn 
 

 Viet-Bi CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, ÁNH SÁNG,  PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV/Lighting 

 Hà Nội +84 4 3933 3455 | vbbroadcast@gmail.com 
 

 Viet Moi Audio JSC | Công ty Cổ phần Âm thanh Ánh sáng Việt Mới Audio 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio | Ha Noi,  

 HCMC | audiovietmoi@gmail.com | www.vietmoiaudio.com 
 

 Viet Moi CO., LTD. | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ  VIỆT MỚI 

 [PHÂN PHỐI/LẮP ĐẶT] ÂM THANH / [Sales/Install] Audio 

 Hà Nội +84 4 6329 1333 | audiovietmoi@gmail.com | www.amthanhhoitruong.vn 
 

 Viet Thong Development Services 

 PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO,  PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 Hà Nội +84 4 3715 0408 | kienpt@insys.com.vn 
 

 Viet Thuong Trading Service Manufacturing CO., LTD. 

 [PHÂN PHỐI/CHO THUÊ] ÂM THANH [Sales/Rental] Audio  

 HCMC +84 8 3931 6940 | vinhvo@vietthuong.com.vn | www.vietthuong.com.vn 
 

 Viet Trung Art 

 [CHO THUÊ] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Rental] Audio/Lighting |  

 Hà Nội +84 913 531 148 | ct.viettrung@gmail.com 
 

 Việt Nam Pro AVL CO., LTD. | CÔNG TY TNHH PRO-AVL VIỆT NAM 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH, ÁNH SÁNG [Sales] Audio/Lighting 

 Hà Nội +84 4 3974 9707, 9 1334 1542, 4 6292 2345 | info@proavl-group.com | www.proavl-group.com 
 

 Vietnam Technique Development CO., LTD. 

 PHÂN PHỐI] ÂM THANH, VIDEO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH [Sales] Broadcast AV 

 Hà Nội +84 4 3755 5282, 4 3755 5283 | vtdltd@hn.vnn.vn | www.vtd.com.vn 
 

 VISCO., JSC. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH [Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3838 3242 | www.visco-vn.com 
 

 VISTAR CO.,LTD. | CÔNG TY TNHH SAO VIỆT- VISTAR CO.,LTD. 

 [Sales] Audio, Musical Instrument  

 Hà Nội +84 24 38287666, 39285899,38243058 | kd@vistar.vn | www.vistar.vn 
 

 Vistron (Vietnam) PTE LTD. 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH / [Sales] AVIT/Digital Solutions |  

 HCMC +84 8 3507 1333 | info@vistron.com.vn | www.vistron.com.vn 
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