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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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AVL TIMES đã có cơ hội độc quyền 
phỏng vấn NovaStar, nhà cung cấp  
giải pháp màn hình LEDh àng đầu  
thế giới , hiết kế và phát triển các  
giải pháp điều khiển màn hình LED  
cho nhiều ứng dụng khác nhau trên  
thị trường bao gồm giải trí, biển  
hiệu kỹ thuật số và cho thuê.  
 
Với 37 chi nhánh phục vụ khách hàng 
doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ 
trên toàn thế giới, NovaStar đã không 
ngừng tăng cường năng lực đổi mới, 
sản xuất và hỗ trợ. Dòng sản phẩm  
của họ bao gồm từ hệ thống điều  
khiển đồng bộ màn hình LED, hệ  
thống hiệu chuẩn điểm‐tới‐điểm hiển 
thị LED cho đến các dịch vụ quản lý  
dựa trên đám mây. Thương hiệu tự  
hào phục vụ cả khách hàng doanh 
nghiệp và khách hàng bán lẻ, từ lễ  
khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008,  
các buổi hòa nhạc cho đến biển hiệu 
quảng cáo kỹ thuật số.  

 
NovaStar hỗ trợ cho phép khách hàng 
trên toàn thế giới tối ưu hóa năng suất 
và hiệu quả kinh doanh. NovaStar cam 
kết đi ên phong về công nghệ ên ến 
trong điều khiển màn hình LED và đã 
cung cấp các sản phẩm có quyền sở hữu 
trí tuệ độc quyền được xác định là êu 
chuẩn ngành. Mục êu của họ là ếp 
tục tạo ra giá trị cho khách hàng bằng 
công nghệ ên phong, giải pháp phù 
hợp, sản phẩm thân thiện với người 
dùng và hỗ trợ chuyên nghiệp.  
 
Chúng tôi có buổi trò chuyện với  
Terry, Quản lý khách hàng cấp cao tại 
NovaStar, người hiện chịu trách nhiệm 
thúc đẩy các giải pháp mới và mang đến 
công nghệ ên ến bằng cách cung cấp 
đào tạo cho khách hàng, thiết lập kênh 
bán hàng và hợp tác với các nhà phân 
phối địa phương tại Thị trường Nam Á. 
Terry đã rất cởi mở chia sẻ những thông 

n  giá trị về công ty và đặc biệt là 
những gì ếp theo đối với NovaStar. 

 
Cuộc khủng hoảng đại dịch 2020‐2021 
đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp như 
thế nào và bạn đã học được những 
hiểu biết mới nào về ngành từ 2  
năm đó.  
 
Một từ thôi “tập trung”, chúng ta nên 
tập trung vào khách hàng và tập trung 
vào ngành chính của mình, với nền tảng 
đó, chúng ta có thể mở rộng quy mô 
kinh doanh của mình. Chúng tôi cũng 
bước chân vào thị trường LCD và thị 
trường đèn LED nhỏ. 
 
Những thị trường nào hiện đang  
được bạn quan tâm nhất: cho thuê,  
cài đặt thương mại, thờ cúng, giáo 
dục, phát sóng, phòng thu, v.v.  
 
Hiện tại, về cơ bản chúng tôi quan  
tâm đến lĩnh vực cho thuê, giáo dục, 
phát sóng và trường quay của thị 
trường. 
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Thị trường video ngày nay có gì khác 
so với 5 năm trước?  
 
Đại dịch đã thay đổi hoàn toàn cách 
làm việc và giải trí của chúng ta, giờ đây 
chúng ta thích làm mọi thứ trực tuyến 
hơn và phương ện phát trực ếp phổ 
biến hơn bao giờ hết. Chúng tôi n 
tưởng vào việc tạo ra sự khác biệt ch 
cực trong ngành và chúng tôi n tưởng 
vào sự phát triển trong tương lai của 
thị trường video ở Châu Á. 
 
Công ty / thương hiệu hiện đang sản 
xuất bao nhiêu danh mục giải pháp 
video?  
 
Chúng tôi cung cấp các giải pháp video 
toàn diện bao gồm bộ xử lý, bộ điều 
chỉnh tỷ lệ, bộ chuyển đổi và máy chủ 
phương ện. 
 
Tiến bộ công nghệ mới nhất mà 
NovaStar giới thiệu trong dòng sản 
phẩm hiện đang bán trên thị trường  
là gì?  
 
Chúng tôi tự hào giới thiệu giải pháp 
mới nhất của mình dựa trên phần mềm 
MX40 Pro và VMP. VMP là một phần 
mềm điều khiển màn hình hoàn toàn 
mới ch hợp thiết kế, quản lý và giám 
sát vào một nền tảng duy nhất. Khi 
được kết nối với bộ điều khiển MX 
Series hàng đầu và thẻ nhận A10s Pro,  

 
kết quả là một giải pháp LED cực kỳ 
chuyên nghiệp, mang lại chất lượng  
hình ảnh tuyệt đẹp, điều chỉnh màu 
chính xác và trải nghiệm phần mềm  
trực quan. Điều này đại diện cho một 
giải pháp hoàn toàn mới để quản lý các 
ứng dụng cao cấp như lắp đặt đèn LED 
âm độ cao, lưu diễn trong trường quay, 
các sự kiện của công ty, sản xuất ảo và 
Thể thao điện tử. 
 
Bạn tự hào nhất về dự án nào đã hoàn 
thành hoặc hiện đang thực hiện gần 
đây bằng cách sử dụng sản phẩm của 
mình?  
 

 

 
Đáng lẽ, Thế vận hội Olympic mùa  
đông Bắc Kinh được tổ chức vào đầu 
năm nay. NovaStar cung cấp màn hình  
8K sàn rộng gần 15.000 m2 và màn hình 
"Icefall" cao 60m Màn hình ngọn đuốc 
chính (vạc) khổng lồ "Snowflake" được 
trang bị công nghệ AI, Naked‐Eye 3D, 
5G và 8K. NovaStar đã tạo ra bữa ệc 
màn hình LED lớn nhất, phức tạp nhất 
và đáng n cậy nhất trên thế giới. Trong 
khi đó, công nghệ điều khiển một cổng‐
8K đã giúp lễ khai mạc trở thành nơi 
ứng dụng công nghệ 8K quy mô lớn đầu 

ên trên thế giới. Truyền hình trực ếp 
lễ khai mạc, đưa n về các cuộc thi  
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chính và cung cấp hỗ trợ công nghệ 
điều khiển 8K cho hơn hai mươi màn 
hình khổng lồ 8K LED ở Trung Quốc. 
Mọi người có thể cảm nhận trải nghiệm 
hình ảnh siêu HD do chương trình phát  
sóng trực ếp 8K mang lại ngay cả khi 
họ không có mặt trên trực ếp ở địa 
điểm. 
 
Và cuối cùng, ước mơ của NovaStar 
đạt được vào năm 2025 là gì.  
 
Trong ngành của chúng tôi, khi các 
thương hiệu sản phẩm khác nhau tham 
gia sẽ không thể tránh khỏi độ trễ và 
các vấn đề tương thích, điều này luôn là 
vấn đề khó khăn đối với khách hàng của 
chúng tôi, trong khi NovaStar sẽ cung 
cấp cho khách hàng giải pháp một cửa 
để cải thiện nh trạng này và hiển thị 
tốt hơn, trải nghiệm xem tốt hơn. 
 
 
 
www.novastar.tech 

asean@novastar.tech 

AVL VIỆT NAM 

WWW.AVLTIMES.COM 



http://www.plase.com.vn/


Tập đoàn Sennheiser đã kết thúc năm 
tài chính 2021 một cách thành công. 
Nhìn chung, công ty gia đình đã tạo ra 
doanh thu 636,3 triệu euro và thu nhập 
trước lãi vay và thuế (EBIT) là 31,6 triệu 
euro. Do đó, Sennheiser đã có thể ghi 
nhận mức tăng trưởng doanh số 62,8 
triệu euro ‐ trong một năm ếp tục bị 
ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu và trải 
qua việc tái định vị công ty. Sau hơn 50 
năm, Tập đoàn Sennheiser từ năm 
2022 sẽ một lần nữa tập trung hoàn 
toàn vào lĩnh vực kinh doanh âm thanh 
chuyên nghiệp. 
 
Đồng Giám đốc điều hành Daniel 
Sennheiser cho biết: “Chúng ta có thể 
nhìn lại một năm tài chính rất tốt, đồng 
thời đặt mọi nền tảng cho một tương 
lai thành công với tư cách là một công 
ty âm thanh chuyên nghiệp. Đồng Giám 
đốc điều hành Andreas Sennheiser cho 
biết thêm: “Mặc dù ngành sự kiện ban 
đầu vẫn bị ảnh hưởng bởi sự không 
chắc chắn vào đầu năm, nhưng điều 
quan trọng là chúng tôi phải tự n 
bước vào tương lai.  
 
Tập đoàn Sennheiser đã tạo ra doanh 
thu 636,3 triệu euro và thu nhập trước 
lãi vay và thuế (EBIT) là 31,6 triệu euro 
vào năm 2021. Điều này đã bao gồm 
các chi phí chuẩn bị cho việc bán mảng 
kinh doanh Tiêu dùng. 
 
Với các bộ phận kinh doanh Pro Audio, 
Business Communica on và Neumann, 
bộ phận Professional đã đạt được 
doanh số 371,4 triệu euro, tăng trưởng  

 
20,6% so với năm trước. Tăng trưởng 
được thúc đẩy bởi sự thăng ến trong 
ngành sự kiện và âm nhạc, sự phát triển 
mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh với 
các sản phẩm phòng thu của Neumann 
và nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp 
hội họp chuyên nghiệp do các định dạng 
kết hợp làm việc và học tập mới xuất 
hiện trong lĩnh vực Truyền thông Kinh 
doanh. Bộ phận Điện tử êu dùng đạt 
doanh thu 264,9 triệu euro, chỉ thấp 
hơn một chút so với mức của năm 
trước. 

Doanh thu theo khu vực  
Sự tăng trưởng doanh thu của Tập đoàn 
Sennheiser được phản ánh ở tất cả các 
khu vực. Từ quan điểm toàn cầu, châu 
Âu, Trung Đông và châu Phi vẫn là thị 
trường có doanh số bán hàng lớn nhất 
với 279,7 triệu euro vào năm 2021; tăng 
trưởng ở đây so với năm trước là 0,4 
phần trăm. Tại khu vực châu Á Thái 
Bình Dương, doanh số bán hàng lên tới 
166,0 triệu euro, tăng 14,8%. Khu vực 
châu Mỹ tạo ra tổng cộng 190,6 triệu 
euro; mức tăng kim ngạch lớn nhất đạt 
được ở đây với 26,8%. 
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SENNHEISER CHÔT SỔ THÀNH CÔNG NĂM 2021 
Công ty gia đình đạt doanh số 636,3 triệu euro vào  
năm 2021 và ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 

Daniel Sennheiser, Andreas Sennheiser 



Tăng trưởng bền vững  
Với khoảng 1.970 nhân viên tại ba đơn 
vị kinh doanh Pro Audio, Business 
Communica on và Neumann, 
Sennheiser dự định sẽ tự phát triển bền 
vững và mở rộng hơn nữa vị thế vững 
chắc của mình với tư cách là nhà cung 
cấp các giải pháp âm thanh chuyên 
nghiệp. Đồng Giám đốc điều hành 
Daniel Sennheiser giải thích: "Ví dụ, 
chúng tôi sẽ đầu tư vào các giải pháp kỹ 
thuật sáng tạo và các kênh phân phối 
mới. Đây là những điều kiện ên quyết 
tốt nhất để ếp tục thành công trong 
tương lai." Sennheiser đã đầu tư đáng 
kể vào năm tài chính 2021: 49,4 triệu 
euro vào việc phát triển các sản phẩm 
và công nghệ mới. Con số này tương 
ứng với 7,8 phần trăm tổng doanh thu.  
 
Sau hơn 50 năm, công ty một lần nữa 
tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh 
doanh ở mảng chuyên nghiệp. Từ ngày 
1 tháng 3 năm 2022, mảng kinh doanh 
Tiêu dùng của Sennheiser đã được 
chuyển giao toàn bộ cho Sonova AG. 
Cùng với nhau, hai công ty sẽ hoạt động 
dưới thương hiệu Sennheiser và cung 
cấp cho khách hàng của Sennheiser các 
giải pháp âm thanh cao cấp.  
 
“Năm 2021 đã cho thấy rằng công ty và 
toàn bộ đội ngũ Sennheiser có khả 
năng đạt được những điều đáng kinh 
ngạc”, Andreas Sennheiser, Đồng Giám 
đốc điều hành, tổng kết năm đặc biệt: 
“Để tái cấu trúc Tập đoàn, để tạo ra 
một mảng kinh doanh, để tái phát triển 
các chiến lược cho tất cả các lĩnh vực và 
song song, để hiện thực hóa một doanh 
nghiệp cực kỳ thành công và phát triển, 
là một thành ch đáng kinh ngạc của 
tất cả nhân viên. " 
 
Thách thức từ chuỗi cung ứng và phát 
triển địa chính trị  
Giống như nhiều công ty khác, Tập 
đoàn Sennheiser đang phải đối mặt với 
những thách thức trong chuỗi cung ứng 
cũng như sự phát triển địa chính trị. 
Chúng bao gồm sự hạn chế về khả năng 
cung cấp chip trên toàn thế giới cũng 
như tác động của cuộc chiến tranh Nga 
và Ukraine. Andreas Sennheiser tóm 
tắt: "Khu vực hóa chuỗi cung ứng đã 
bắt đầu; và điều này cũng sẽ có tác 
động đến hoạt động kinh doanh của 
chúng tôi".  

 
"Do đó, chúng tôi liên tục điều chỉnh 
phù hợp với các điều kiện khuôn khổ 
luôn thay đổi và phát triển các quy trình 
kinh doanh ‐ đặc biệt là chuỗi cung ứng 
của chúng tôi ‐ theo đó. Daniel 
Sennheiser cho biết thêm: "Tại 
Sennheiser, các phần lớn của chuỗi giá 
trị luôn nằm trong tay chúng tôi. Tập 
đoàn Sennheiser hiện đang đầu tư đáng 
kể vào các cơ sở sản xuất tại trụ sở 
chính ở Wedemark, Đức, cũng như mở 
rộng nhà máy ở Braşov, Romania. Điều 
này không chỉ giúp hang âm thanh đáp 
ứng linh hoạt hơn các yêu cầu của thị 
trường mà còn là một phần quan trọng 
trong chiến lược tăng trưởng của công 
ty. 
 
Tương lai trong mảng Âm thanh 
chuyên nghiệp  
Trong lĩnh vực kinh doanh Truyền thông 
Doanh nghiệp, Sennheiser sẽ mở rộng 
đáng kể danh mục các giải pháp âm 
thanh cho các trường đại học và phòng 
họp công ty trong những năm tới. Mục 

êu là hiện diện với các sản phẩm của 
Sennheiser tại phần lớn các giảng 
đường và phòng họp trên thế giới, đồng 
thời mang đến cho khách hàng những 
giải pháp không chỉ tốt hơn và dễ sử 
dụng hơn mà còn đặc biệt giải quyết 
những thách thức của việc học tập và  

 
làm việc kết hợp. Trong phân khúc Pro 
Audio, hãng âm thanh có kế hoạch ếp 
tục gây ấn tượng với khách hàng trong 
lĩnh vực kinh doanh phát sóng và trực 
ếp bằng các giải pháp âm thanh đáng 
n cậy và chất lượng âm thanh hạng 

nhất. Các giải pháp phần mềm bổ sung 
cho quy trình công việc tối ưu là mở 
rộng phạm vi. Đặc biệt, Sennheiser nhìn 
thấy cơ hội phát triển trong các thị 
trường đang phát triển nhanh chóng 
cho các ứng dụng bán chuyên nghiệp, 
chẳng hạn như âm thanh cho video.  
 
Neumann đã đạt được thành công đặc 
biệt lớn vào năm 2021 và với những sản 
phẩm huyền thoại của mình, là một 
trong những thương hiệu nổi ếng nhất 
thế giới về các giải pháp âm thanh chất 
lượng phòng thu. Lĩnh vực kinh doanh 
này sẽ được mở rộng trong tương lai 
với sự tập trung mạnh mẽ vào quy trình 
làm việc kỹ thuật số và các giải pháp 
phần mềm và dịch vụ nâng cao. Một ví 
dụ về đầu tư trong lĩnh vực này là sự 
hợp tác của Neumann với công ty Thụy 
Sĩ Merging Technologies, một bộ phận 
của Tập đoàn Sennheiser kể từ ngày 1 
tháng 7 năm 2022. 
 
 
www.sennheiser.com 

AVL VIỆT NAM 

WWW.AVLTIMES.COM 



Nhà thiết kế ánh sáng có trụ sở tại  
New York, Myles Mangino, đã sử dụng 
vẻ ngoài đầy phong cách của bộ đèn 
Robe’s PATT 2013 và đèn chuyển động 
ESPRITE để tạo thêm nét đẳng cấp cho 
buổi quay video cho nhà sản xuất âm 
nhạc Mark Ronson với sự tham gia của 
ca sĩ Lucky Daye.  
 
Được quay tại Greenpoint Terminal 
Warehouse ¬ Brooklyn, New York, 
Myles muốn có một bối cảnh gồm các 
nguồn sáng lớn trông cổ điển trông 
tuyệt vời trên máy quay và cung cấp 
ánh sáng vonfram ấm áp, vì vậy anh  
ấy đã quyết định chọn 32 đèn Robe 
PATT 2013.  
 
Sân khấu được xây dựng ở trung tâm 
của căn phòng với mọi thứ được sắp 
xếp xung quanh nó, bao gồm cả các đèn 
PATT, được đặt trên sáu tháp giàn  

thẳng đứng xung quanh sân khấu, 
hướng vào trong về phía các nghệ sĩ và 
cả hướng ra ngoài, làm cho các bức 
tường trở nên sáng đẹp, nh tế.  
 
11 đèn Robe ESPRITES được đặt phía 
trên sân khấu trên một giàn tròn trên 
mái nhà và được sử dụng để chiếu sáng 
chính. Thiết bị này là lựa chọn phù hợp 
với Myles khi chiếu sáng video, quảng 
cáo, sự kiện phát trực tuyến và các dự 
án dựa trên camera khác.  
 
Myles đã lập trình và vận hành ánh sáng 
trên grandMA3. Có một ngày thiết lập 
và tập dượt sau đó là một ngày quay 
duy nhất, tất cả đều diễn ra rất suôn sẻ. 
Anh ấy ếp cận việc chiếu sáng như một 
buổi chụp thời trang kết hợp với một 
chút nghệ thuật nội thất, bắt đầu 
“không khí và tâm trạng” và trở nên  
hào nhoáng hơn và bắt mắt hơn với  
 

ánh đèn khi bài hát được phát ra, điều 
mà mọi người đều yêu thích về phong 
cách và không khí. 
 
robe.cz 
Ảnh © Myles Mangino 
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Summerfest là một lễ 
hội âm nhạc kéo dài 
nhiều tuần, quy tụ 
nhiều nghệ sĩ và người 
hâm mộ đến Công viên 
Lễ hội Henry Maier 
hàng năm. Các sân khấu 
của Summerfest yêu 
cầu âm thanh chất 
lượng cao cung cấp cả 

nh năng động mạnh 
mẽ cho nghệ sĩ và phạm 
vi phủ sóng cân bằng 
cho khán giả và để đáp 
ứng các yêu cầu này,  
 
Clearwing đã triển khai 
loa JBL VTX A và V 
Series –– sự lựa chọn 
đáng n cậy trong nhiều 
năm qua tại 
Summerfest.  
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Là người đầu ên áp dụng VTX A Series, 
Clearwing lần đầu ên triển khai các loa 
tại Summerfest vào năm 2017 và một 
lần nữa vào năm ếp theo sau trải 
nghiệm và sự đón nhận ch cực. Đối 
với Summerfest năm nay, Clearwing đã 
đi từ việc chỉ trang bị ba sân khấu với 
loa VTX A và V Series sang tất cả mười 
một sân khấu ngoại trừ American 
Family Insurance Amphitheatre.  
 
Vào năm 2019, Clearwing đã nâng cấp 
danh mục thiết bị cố định của mình với 
hệ thống line array VTX A12 và A8 để 
sử dụng cho nhiều sự kiện khác nhau, 
bao gồm cả Summerfest. Bryan 
Brunclik, Phó Chủ tịch ‐ Sản xuất, 
Clearwing, cho biết: “Chúng tôi chọn 
VTX A12 cho Summerfest do khả năng 
của hệ thống đáp ứng nhiều yêu cầu 
mà lễ hội yêu cầu. “Tính linh hoạt, 
phạm vi phủ sóng và độ rõ ràng là 
những điều cần thiết tuyệt đối cho một 
lễ hội tổ chức nhiều nghệ sĩ và kỹ sư 
như vậy và A12 vượt quá mong đợi 
trong các lĩnh vực này.” 

pro.harman.com 
Ảnh © Jay Baumgardner for Clearwing Productions 

Ảnh © Jay Baumgardner for Clearwing Productions 



Sự kiện Beach Party 2022 được tổ chức dọc theo những bãi biển xinh đẹp 
của Ý, trước sự chứng kiến của 550.000 khán giả đã mang đến thành công 
lớn. Các sản phẩm của Ayrton đã được chọn cho thiết kế ánh sáng chính của 
tour diễn với hai con thuyền buồm lớn làm trung tâm. 
 
Nhà thiết kế ánh sáng, Paul Normandale, với sự cộng tác của giám đốc ánh 
sáng, Dave Morris, đã chọn 68 đèn Profile Ayrton Perseo và 14 đèn Profile 
Domino được lắp đặt trên sân khấu chính và sàn để chiếu khán giả và hiệu 
ứng ánh sáng, và ở tháp FOH để di chuyển và chiếu hiệu ứng, cộng với một 
đèn wash trên sân khấu trong trường hợp đèn spot không hoạt động.  
Dave Morris cho biết: “Chúng tôi chọn 
các đèn Ayrton vì xếp hạng bảo vệ IP65, 
nhưng trên hết là vì độ n cậy và công 
suất ánh sáng của chúng. 
 
"Đèn Profile Perseo, được sử dụng hầu 
hết thời gian với nh năng thu phóng 
mở, có thể cung cấp mức độ chiếu sáng 
cao cho khán giả, đáp ứng mong muốn 
của nghệ sĩ là có thể nhìn thấy đám 
đông bất cứ lúc nào trong buổi hòa 
nhạc. Chúng tôi sử dụng chúng chủ yếu 
với hiệu ứng mờ và chuyển động, và 
trong mỗi bài hát, chúng đã tạo ra. 
được bầu không khí phù hợp nhờ có 
màu sắc tươi sáng của mình. 
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Paul Normandale cho biết thêm:  
“Tôi đã sử dụng đèn Ayrton nhiều lần 
vào mùa hè này trên khắp Châu Âu và 
Vương quốc Anh vì xếp hạng IP của 
chúng, và thực sự là độ sáng, cũng như 
nguồn sáng bền vững LED của chúng. 
Đối với Jova Beach Party, chúng tôi đã 
có 21 buổi biểu diễn kéo dài 3,5 giờ mà 
không có danh sách cố định, không có 
mái che, trên một bãi biển, với từ 
40.000 ‐ 100.000 người. Hệ thống 
Ayrton đã thể hiện rất tốt! ” 
 
Dave Morris đồng ý: "Các  
thiết bị Ayrton thực sự gây  
ấn tượng với chúng tôi vì  
độ n cậy của chúng  
trong suốt các buổi  
diễn, chịu được điều  
kiện khắc nghiệt của các  
bãi biển Ý, từ cái nóng 40  
độ đến mưa bão mạnh ở  
các địa điểm khác nhau.  
Trong tất cả những điều  
này, Perseo và Domino  
các thiết bị đã cho thấy  
khả năng của mình,  
có thể chịu đựng  
mọi thách thức  
đến phút cuối  
cùng với hiệu  
suất tối đa. 

ayrton.eu 

Ảnh © Michele Allegramente 



Patrick Dierson đã tham gia Lễ hội 
Made In America từ năm 2014 và năm 
nay chuyển sang sử dụng các thiết bị 
Ela on Professional Proteus ™, Protron 
™ và Smarty ™ như những thiết bị chính 
của hệ thống ánh sáng trình diễn. Lễ 
hội âm nhạc kéo dài hai ngày đã trở 
thành một hoạt động chính trong mùa 
hè ở Philadelphia, Hoa Kỳ, trong hơn 
một thập kỷ.  
 
Patrick Dierson nhận xét: “Mục êu của 
chúng tôi là luôn cung cấp nhiều công 
cụ chiếu sáng khác nhau mà các nhà 
thiết kế ánh sáng khách mời thường 
thấy tại các lễ hội hiện đại để chúng tôi 
có thể đảm bảo rằng việc sản xuất các 
chương trình hiện có của họ diễn ra liền 
mạch nhất có thể. “Chúng tôi cũng phải 

nh đến vị trí thiết kế phù hợp của tất 
cả các yếu tố để thiết kế có nhiều lớp 
khác nhau và lấp đầy không gian hình 
ảnh tổng thể, không chỉ cho những 
người tham dự mà còn cho các cảnh 
quay phát sóng trực ếp.” 

Sân khấu Liberty  
Đối với Liberty Stage, họ đã lựa chọn 40 
đèn moving head hybrid Ela on Smarty 
MAX ™ để đảm nhiệm vai trò đèn beam 
cho toàn bộ giàn đèn. Các thiết bị 
Smarty MAX được trải rộng trên ba vòm 
giàn trên cao được cắt theo độ cao giảm 
dần từ tầng dưới lên tầng trên. Mỗi giàn 
chứa 10 chiếc Smarty MAX cũng như 
nhiều thiết bị khác khác. 
 
 
 

Sân khấu Rocky  
Sân khấu Rocky bao gồm 14 đèn 
moving head Proteus Hybrid ™ và 50 
đèn hiệu ứng LED hybrid Protron 
Eclypse ™. Vị trí của các thiết bị Proton 
Eclypse xen kẽ giữa tất cả các đèn 
Proteus Hybrids dọc theo mép dưới 
trong khi một số đèn khác được sử 
dụng để chiếu sáng khán giả trên  
truyền hình.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ela onligh ng.com 
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Sự kiện Ultra Europe tại Split bao gồm 
bốn hệ thống laser RTI NANO 100 cực 
mạnh trên sân khấu chính. Những máy 
chiếu laser này với công suất phát sáng 
trắng RGB 100W có chùm a cực kỳ 
chặt chẽ và có thể nhìn thấy cao, giữ 
nguyên trong một khoảng cách xa. Du 
khách cho biết các a laze vẫn có thể 
nhìn thấy trên các ngọn núi ở khoảng 
cách khoảng 20 km.  
 

RTI NANO 100 được trang bị hệ thống 
quét chuyên nghiệp, tốc độ cao cho 
phép tốc độ quét lên đến 38kpps @ 8 ° 
ILDA, giúp chúng cũng có khả năng đồ 
họa. Điều này có thể thực hiện được do 
sự phát triển kỹ thuật dựa trên công 
nghệ nguồn laser RSL thành công.  
 
Hoạt động ổn định trong một phạm vi 
nhiệt độ rộng là điều cần thiết cho các  

hệ thống công suất cao này, vì chúng 
được sử dụng tại các lễ hội và các dự án 
quy mô lớn, điều này thường có nghĩa 
là chúng phải ếp xúc với nhiệt độ cao 
hơn. Tất nhiên NANO 100s thích hợp để 
sử dụng ngoài trời, ngay cả khi trời 
mưa. 
 
 
laserworld.com 
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Đối với mùa thứ tám của The Voice of 
Thailand, lần đầu ên các nhà thiết kế 
ánh sáng của chương trình đã sử dụng 
đèn sân khấu Cameo. Hơn 180 đèn 
chuyển động, đèn sân khấu và thanh 
LED đã được sử dụng trong phòng thu 
và các buổi biểu diễn trực ếp ở 
Bangkok.  
 
Đối với ánh sáng trong TV studio, các 
nhà thiết kế ánh sáng đã sử dụng 48 
đền chuyển động hybrid OPUS H5 để 
tạo hiệu ứng bối cảnh trên sân khấu. 
Chín đèn moving head cấu hình OPUS 
SP5 nhắm đến các huấn luyện viên, 
trong khi 28 đèn sân khấu F2 FC và 16 
đèn sân khấu Cameo F4 FC Fresnel 
được sử dụng để bổ sung cho ánh sáng 
phía trước và khán giả. Bên cạnh đó, 18 
PixBar 500 Pro đã được lắp đặt trên sàn 
để chiếu các hình bàn tay cầm miro đặc 
trưng của The Voice. Trong khi đó, 22 
thanh LED PixBar 650 C PRO tại các 
điểm đánh dấu khác nhau trong các 
phòng liền kề đã cung cấp dàn dựng  
 

các cuộc phỏng vấn với 
các nghệ sĩ tài năng, 
các thành viên trong 
gia đình và bạn bè, và 
42 đèn wash từ Cameo 
ZENIT series cũng được 
bố trí trong cuộc phỏng 
vấn, hậu trường và các 
khu vực phòng xanh.  
 
Thử thách nằm ở việc 
chiếu sáng các khu vực 
trình chiếu khác nhau 
một cách đồng nhất và 
thân thiện với máy 
quay. Theo thông lệ với 
format của The Voice, 
ngoài các ết mục văn 
nghệ và phần trò 
chuyện của ban giám 
khảo trong trường quay lớn, các sự kiện 
trong khu vực phỏng vấn và hậu trường 
cũng góp phần tạo nên ấn tượng chung 
cho chương trình. Theo thông số kỹ 
thuật của TV, các thành phần chiếu sáng  

phải mang lại giá trị CRI cao nhất có thể, 
cũng như tốc độ refresh thân thiện với 
máy ảnh với mức độ nhiễu tối thiểu. 
 
cameolight.com 
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Cameo F4 FC Fresnel 



 
Nhà hát Nghệ thuật Văn hóa Naha là 
một trung tâm văn hóa mới ở thủ phủ 
của tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Địa điểm 
mới có cả các rạp hát lớn và nhỏ với 
sức chứa lần lượt khoảng 1600 và 300 
người, cả hai đều được trang bị hệ 
thống âm thanh NEXO.  
 
Các loa line array GEO M10 với loa sub 
MSUB15 được treo bên trái, trung tâm 
và ngay trên sân khấu trong nhà hát 
lớn, với các cụm bổ sung bên trái và 
bên phải và NEXO ID24 được sử dụng 
như loa phụ dưới ban công. Các cụm 
nhỏ của NEXO GEO M6 được treo theo  
 
 

 
cấu hình L, C, R trong rạp hát nhỏ, với 
NEXO PS10 được sử dụng làm loa bên 
và ID24 một lần nữa được sử dụng để 
phủ các khu vực ếp khách dưới ban 
công để đảm bảo phủ đều khắp địa 
điểm. Khuếch đại và xử lý cho cả hai hệ 
thống được cung cấp bởi 3 rack của bộ 
xử lý NEXO NXAMPMK2.  
 
“Chúng tôi chọn NEXO vì hệ thống này 
cho phép chúng tôi xây dựng một hệ 
thống kỹ thuật số hoàn chỉnh với Dante 
bao gồm mọi thứ từ bảng điều khiển 
Yamaha đến bộ khuếch đại công suất” 
Hiroyuki Fukazawa, Giám đốc (Kỹ thuật  

 
âm thanh) tại Bộ phận Xúc ến Văn 
hóa, Phòng Văn hóa Thành phố, Thành 
phố Naha cho biết. “Đây là lợi thế quan 
trọng của NEXO. Hệ thống loa NEXO 
cũng cho phép chúng tôi treo các loa 
sub cùng với các loa khác, mang lại âm 
thanh tốt hơn và cảm giác bản địa tốt 
hơn. Một lý do khác là cảm giác quen 
thuộc của tôi với hệ thống loa NEXO khi 
sử dụng thương hiệu tại nơi làm việc 
trước đây của tôi. Cá nhân tôi thích âm 
thanh của hệ thống này ”. 
 
 
nexo‐sa.com 
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Roskilde ‐ lễ hội âm nhạc quốc tế lớn 
nhất Đan Mạch đã kỷ niệm 50 năm năm 
nay với một đội hình tuyệt vời trên 
nhiều sân khấu, trong đó đèn chuyển 
động Robe đóng vai trò chính trên Sân 
khấu Orange và Sân khấu Arena. 
 
Đối với Sân khấu Arena, nhà thiết kế 
ánh sáng Sune Verdier và đội của ông 
một lần nữa điều hành sản xuất ánh 
sáng cho sân khấu này. Thiết kế chiếu 
sáng sản gồm 40 x Robe MegaPointe  
và 48 x Spiider ở trung tâm của giàn, 
được đặt trên 10 giàn tự động cộng  
với các giàn cố định phía trước và phía 
sau và các thang bên trái và bên phải. 
Thiết lập này có nghĩa là ngay cả khi chỉ 
có một người biểu diễn duy nhất trên 
sân khấu ‐ như ca sĩ kiêm nhạc sĩ hay  
DJ ‐ thì không gian vẫn có thể tràn ngập 
ánh sáng và trông rất tuyệt!  
 
Điểm mới trong hệ thống chiếu sáng 
năm nay là hai thang bên, mỗi thang 
được trang bị ma trận 3x3 đèn Robe 
Spiider. “Tôi rất vui khi có đèn 
MegaPointes và Spiiders làm đèn  
chiếu sáng chính,” anh nhận xét, 
“MegaPointe là một bộ đèn đặc trưng  

 

tuyệt vời ‐ mạnh mẽ, linh hoạt  
và cung cấp rất nhiều sự lựa chọn.”  
Ông cho biết điều này cũng đúng với 
đèn Spiider với tư cách là một sản 
phẩm "nền" mạnh mẽ và đáng n cậy, 
"tươi sáng và có nhiều màu sắc". Ngoài 
việc không gặp bất kỳ vấn đề nào với 
đèn, Sune lưu ý rằng tất cả nhà thiết kế 
và nhà điều hành đều rất vui khi thấy 
Robe góp mặt trong giàn đèn!  
 
Các hệ thống chiếu sáng khác trên sân 
khấu Arena năm nay bao gồm đèn wash 
chuyển động, 27 x 2‐lite Moles làm đèn 
blinders và 20 đèn nhấp nháy, cộng với 
các đèn fresnel 2K truyền thống cho 
ánh sáng chung phía trước và sáu đèn 
profile cho người chơi nhạc. 
 
Đối với Sân khấu Orange, hệ thống  
ánh sáng là một giàn chiếu sáng toàn 
Robe với 82 x MegaPointe, 80 x Spiider, 
10 x BMFL Wash XF, 4 BMFL LT (Long 
Throws), 2 BMFL Spot và hệ thống 
RoboSpot 6 chiều với bốn BMFL LT cố 
định chiếu gần 75 mét đến sân khấu. 
 
robe.cz 
Ảnh © Louise Stickland 
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Để đảm bảo tác động tối đa và âm 
thanh nổi đắm chìm trên nhiều sàn 
nhảy tại Movement Fes val, Thunder 
Audio đã lựa chọn và triển khai hệ 
thống tăng cường âm thanh dòng JBL 
VTX Series rất linh hoạt cho lễ hội âm 
nhạc điện tử kéo dài ba ngày hàng năm, 
quy tụ hàng nghìn khán giả nhiệt thành 
đến thành phố Detroit. 
 
Để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức  
về hệ thống âm thanh trực ếp, 
Thunder Audio đã thiết kế và triển khai 
loa JBL VTX A12 và loa sub B28 và S28 
cho một số sân khấu của Movement.  
 
Được trang bị trên các sân khấu 
Stargate, Red Bull và Pyramid, JBL VTX 
A12 là một loa line array được thiết  
kế để mang lại âm thanh không bị  
biến dạng trên một vùng phủ sóng 
rộng, phù hợp hoàn hảo với mục êu  

 

cuối cùng của Movement: 
mang lại âm thanh lớn và 
đồng đều cho mọi người 
trên sàn nhảy.  
 
Cùng với A12 là loa sub JBL 
VTX B28 mang lại phản hồi 
âm trầm sâu lắng, sâu lắng 
xuống tới 25 Hz –– điều bắt 
buộc phải có đối với các thể 
loại nhạc nặng về âm trầm 
như techno và điện tử. Sân 
khấu Underground, một 
không gian có trần thấp 
dành cho các nghệ sĩ năng 
nổ hơn và có năng lượng 
cao, nổi bật nhất là loa B28 
cùng với loa JBL VTX V25 và 
VT4888. 
 
 
pro.harman.com 
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Đó là hai ngày quan trọng đối với Bosch 
khi công ty và các đối tác của họ cùng 
nhau tham dự sự kiện hội thảo. Được 
đăng cai tổ chức bởi Robert Bosch 
(Đông Nam Á), sự kiện “Định hình 
tương lai” đã diễn ra thành công vào 
ngày 18‐19 / 8/2022 tại Singapore. Sự 
kiện này kết hợp hai mảng kinh doanh: 
Hệ thống Báo động bằng Giọng nói & 
Thông báo Công cộng và Hội nghị & 
Thảo luận. 
 
Được tổ chức bởi Bosch, sự kiện mang 
đến một dịp mổ xẻ các chủ đề về các 
ngành dọc trọng tâm trong các cuộc 
họp chính phủ của quốc hội, cũng như 
các cơ hội trong giáo dục và các phòng 
họp công ty. Chúng tôi rất biết ơn các 
đối tác của chúng tôi ‐ AIC Trading, 
AviaVox ‐ Ar ficial Voice Systems, 
Infinite Communica ons (S) Pte Ltd 
Avonic, Extron và Stratus Technologies, 
đã ch cực cộng tác để thực hiện các 
buổi demo cho các giải pháp Sân bay và 
Hội Nghị. 
 
Ngày đầu ên là dành riêng cho "Hệ 
thống địa chỉ công cộng IP thế hệ ếp 
theo cho sân bay". Do các sân bay phải 
tuân thủ các êu chí nghiêm ngặt về an 
ninh, an toàn, thông n liên lạc và tự 
động hóa tòa nhà, các phần thuyết 
trình đã trình bày những thông n quan 
trọng về thế hệ giải pháp và hệ thống  

Truyền thông Công cộng ếp theo của 
Bosch, cũng như các diễn giả khách mời 
có thể hỗ trợ các sân bay trong xây  

dựng hệ thống thông báo hành khách 
đẳng cấp quốc tế. 
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Ngày thứ hai của hội nghị đã mở ra diễn 
đàn cho các đối tác khu vực của Bosch, 
nơi một hội đồng gồm các nhà lãnh đạo 
ngành từ khắp khu vực chia sẻ quan 
điểm của họ về quá trình chuyển đổi 
sang một thế giới hybrid khi công nghệ 
phát triển. Với tư cách là đơn vị tổ chức 
sự kiện, Bosch đã trình bày một bản 
phân ch các chủ đề nhấn mạnh đến thị 
trường dọc trong các cuộc họp chính 
phủ của các quốc hội, cũng như các cơ 
hội trong giáo dục và các phòng họp của 
công ty. Hội nghị cũng xem xét cách 
thức chương trình đối tác ch hợp của 
Bosch giúp tăng khả năng ếp cận với 
một loạt các giải pháp để bổ sung cho 
kỷ nguyên mới của các cuộc họp và hội 
đàm. 
 
Đội ngũ tại văn phòng Bosch tại 
Singapore muốn gửi lời cảm ơn đến tất 
cả các đối tác và những vị khách đặc 
biệt, những người đã giúp chúng tôi 
định hình tương lai của Phát biểu Công 
cộng và Hội nghị, đồng thời mong muốn 
tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa trong 
tương lai gần. 
 
 
www.boschsecurity.com 

www.electrovoice.com 

www.dynacord.com 
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100% B2B 
100% C2C 
0% PHÍ HOA HỒNG 

Tìm mọi loại thiết bị mới và đã qua sử dụng  
  cho mọi người dùng âm thanh-video-ánh  
    sáng chuyên nghiệp, nhạc cụ và người  
      sưu tập thiết bị âm thanh cổ điển.  
        Dễ dàng tìm kiếm sản phẩm bạn cần  
          từ các danh mục khác nhau. 
 

SẢN PHẨM ĐĂNG  
BÁN MỚI MỖI NGÀY 

 Âm thanh  
 Video  
 Chiếu sáng  
 Rigging  
 Nhạc cụ  
 Âm thanh cổ điển 
 
 



Carlos Santana đã có chuyến lưu diễn 
tại Mỹ từ ngày 17 tháng 6 ‐ ngày 27 
tháng 8 trong tour diễn “Miraculous 
Supernatural Tour”. Chìa khóa trong 
thiết kế của nhà thiết kế chiếu sáng 
Michael Ledesma là đèn LED hybrid 
Ela on Protron Eclypse ™ và đèn dải 
LED SEVEN Ba en 14 ™, hoạt động với 
một giàn đèn moving head hoàn chỉnh 
và màn hình LED nền. Cả hai bộ đèn đã 
mang lại cho nhà thiết 
kế nhiều khả năng để 
bổ sung cho các đoạn 
riff guitar thương hiệu 
của nghệ sĩ thông qua 
việc sử dụng màu sắc 
sống động đặc trưng 
của anh ấy.  
 
Hệ thống tại 
“Miraculous 
Supernatural Tour” là 
một hệ thống nhỏ 
gọn, rộng khoảng 20 
mét với các mặt  

nghiêng khoảng 30 độ. Tổng sản lượng 
quang thông 27.000+ của Protron 
Eclypse đã khiến nó trở thành đèn chiếu 
sáng hiệu quả trong chương trình. Nhà 
thiết kế đã đặt 10 thiết bị Eclypse ở tầng 
dưới, trải rộng trên giàn cong 4 chấu để 
tạo thành hình bán nguyệt, với 14 thiết 
bị phía trên được bố trí ngay dưới ba dải 
bảng LED nằm ngang.  

“Tôi sẽ chiếu sáng một nửa trong số 96 
ô của Protron ở một looj sau look nửa 
còn lại cho một look khác,” anh giải 
thích, “hoặc xoay qua lại hoặc trên và 
dưới”. Hơn nữa, anh nói rằng với các 
thiết bị tầng dưới được gắn theo chiều 
dọc và các thiết bị ở tầng trên được gắn 
theo chiều ngang, ấn tượng tạo ra là hai 
thiết bị khác nhau.  
 
Được gắn bên dưới màn hình LED 
phông nền là một dãy 12 dải đèn LED 
SEVEN Ba en 14 ™ mà nhà thiết kế đã 
sử dụng cho nhiều kiểu màu sắc, truy 
đuổi, hiệu ứng ánh xạ điểm ảnh và ánh 
sáng nền thấp trên dải.  
 
Ở tầng dưới có thêm các dải LED SEVEN 
Ba en phủ cho set, nhạc cụ và nhạc 
công cao đến mức cằm. 
 
 
ela onligh ng.com 
 
Ảnh © Todd Kaplan 
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Để cung cấp cho Nederlands Blazers 
Ensemble: Nieuwjaarsconcert 2022 hệ 
thống ánh sáng thu hút khán giả xem 
trực ếp và trên màn ảnh nhỏ, công ty 
thiết kế chiếu sáng Light‐H‐Art đã sử 
dụng đèn LED Mar n MAC Ultra 
Performance.  
 
Nederlands Blazers Ensemble 
Nieuwjaarsconcert –– biểu diễn trên 
sân khấu trước khán giả và được NPO 2 
phát sóng vào Ngày đầu năm mới –– là 
một sự kiện quan trọng trong lịch văn 
hóa Hà Lan. Phiên bản năm 2022 đánh 
dấu năm thứ 50 của sự kiện, nhằm tri 
ân các ca sĩ huyền thoại Nina Simone và 
Maria Callas. Để tạo ra hình ảnh hấp 
dẫn và sống động phù hợp với một cột 
mốc quan trọng như vậy, nhà thiết kế 
ánh sáng kỳ cựu Henk‐Jan van Beek và 
nhóm Light‐H‐Art đã chọn Mar n MAC 
Ultra Performance làm thiết bị chiếu 
sáng được lựa chọn. Van Beek cho biết: 
“Tôi đã từng xem và thử nghiệm với 
MAC Ultra Performance, và vì vậy tôi  

biết đó là thứ mà tôi muốn có. 
“Kể từ khi nó trở thành công cụ 
thực tế của tôi –– rất dễ thiết 
lập, việc phóng to hiệu ứng 
mống mắt rất nhanh và trang 
nhã. Bởi vì nó rất sáng, thiết bị 
này rất tuyệt vời trong việc sơn 
tường và tạo ra ánh sáng nền 

nh tế, điều quan trọng trong 
một buổi biểu diễn trên sân 
khấu. "  
 
Van Beek nói thêm: “Chúng tôi 
rất ấn tượng với số lượng ít 
thiết bị mà chúng tôi phải sử 
dụng để có được những hiệu 
ứng cần thiết. “Tôi đã sử dụng 
gobo bầu trời đêm và hoàn toàn 
bị ấn tượng. Nó thực sự trông 
giống như những bức tường đã 
được sơn. Tất cả những người 
làm việc trong quá trình sản 
xuất đều bị ấn tượng bởi độ sáng, cũng 
như khả năng thu phóng nhanh và chính 
xác –– đó chính xác là những gì chúng 
tôi cần ”. 
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Bobby Glowacki đã mang đến mỗi thứ 
một chút cho tour diễn tại Mỹ “Songs 
About You” của nghệ sĩ nhạc đồng quê 
Bre  Eldredge và chiếu sáng cho ca sĩ / 
nhạc sĩ bằng cách sử dụng giàn chiếu 
sáng đa năng của Ela on Professional. 
Thiết kế sản xuất, thiết kế ánh sáng, lập 
trình ánh sáng, vận hành ánh sáng, 
thậm chí cả công nghệ chiếu sáng, anh 
ấy là một chuyên gia về ánh sáng ảo 
làm việc ở hậu trường để đảm bảo 
chương trình diễn ra suôn sẻ và đẹp 
nhất.  
 
Glowacki chiếu sáng chương trình hiện 
tại bằng cách sử dụng hệ thống chiếu 
sáng Ela on gồm 32 đèn di chuyển 
narrow beam DARTZ 360 ™, 12 đèn 
hiệu ứng Paladin Panel ™, 8 đèn moving 
head beam / wash ZW37 ™ và một cặp 
SixPar 200 IP ™. 
 
Với âm nhạc trải dài từ nhịp độ cao đến 
thoải mái, Glowacki nói rằng anh ấy 
muốn mang đến không gian cho âm 
nhạc trong khi cho phép nghệ sĩ ếp tục 
kể câu chuyện của mình. Thiết kế, một 
thiết kế hình bán nguyệt được hỗ trợ  

bởi bốn tòa tháp cao 16 foot, mang đến 
cho nghệ sĩ không gian chơi nhạc trong 
khi giao lưu với khán giả của mình. Mỗi 
tòa tháp có tám đèn DARTZ cùng với ba 
Paladin Panel và các thanh LED tuyến 

nh. “Đó là một phông nền nhiều lớp và 
rất đa diện,” nhà thiết kế nhận xét. "Nó 
tạo ra vẻ ngoài thực sự lớn cho các bài 
hát lớn của anh ấy nhưng cũng có thể 
rất yên nh và sâu lắng cho các bản 
ballad và acous c của anh ấy." 
 
Đối với DARTZ, nhà thiết kế cho biết các 
thiết bị chiếu sáng hẹp luôn dẫn đầu 
trong thiết kế. “Điều cần phải nh đến 
là nó cần phải vừa với không gian xe tải 
22 feet, phải được tôi triển khai hàng 
ngày và nó cần phải trông lớn. Các 
nhóm đèn DARTZ với chùm a lớn cùng 
với ngoại hình lăng kính tuyệt vời và mô 
hình gobo đã thực hiện được điều đó. " 
 
Glowacki cho biết phông nền phối hợp 
rất tốt với các hệ thống treo của địa 
điểm. Để bổ sung cho DARTZ trên các 
tháp phông nền, nhà thiết kế ánh sáng 
đã m kiếm thứ gì đó mạnh mẽ cũng có 
thể tạo hiệu ứng pixel.  
 
 

Anh ấy đã m thấy những gì anh ấy 
đang m kiếm trong Paladin Panel, một 
đèn pha đạt êu chuẩn ngoài trời với 
các ô RGBW 50x15W.  
 
Cung cấp tất cả ánh sáng bên cho 
chương trình là đèn moving head beam 
/ wash LED Ela on ZW37. Cuối cùng, 
một cặp đèn PAR LED SixPar 200 IP nằm 
ở tầng dưới để làm nổi bật nghệ sĩ. 
Glowacki đã sử dụng Capture ™ khi tạo 
thiết kế của mình, một phần mềm thiết 
kế ánh sáng dễ sử dụng cho phép người 
dùng thiết kế hầu như ánh sáng, giàn, 
sân khấu và khung cảnh trong môi 
trường 3D và thậm chí có thể kết hợp 
video. 
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Bất kỳ ai quen thuộc với Frankfurt, 
những người sành về club ở Đức sẽ biết 
mình đang ở đâu khi họ bước vào club 
ZOOM mới. Những người điều hành 
câu lạc bộ đã nhờ đến chuyên môn của 
nhà thiết kế ánh sáng JoJo Tillmann. Đối 
với các khu vực riêng lẻ của ZOOM, anh 
ấy đã lên kế hoạch cho dự án với các 
đèh spotlight từ danh mục sản phẩm 
của Cameo.  
 
Để thiết kế sàn nhảy, Tillmann đã kết 
hợp số lượng lớn đèn sân khấu 
Cameo’s ZENIT W300, AZOR B1, MOVO 
BEAM Z100 và PixBar 600 Pro. Trong 
khi Đèn wash ZENIT W300 sử dụng bàn 
chải (hiệu ứng) rộng làm đèn khu vực 
và đèn nhấp nháy, thì đèn Đầu moving 
head AZOR B1 nhấn mạnh hình dạng 
của căn phòng tại trung tâm,. Trong khi 
đó, các đèn MOVO BEAM Z100 Beams 
và PixBar 600 Pro LED bar được dành 
riêng cho một hình dạng khác ‐ hình 
tam giác. “Với PixBar 600 Pro, chúng tôi 
muốn mô phỏng hiệu ứng của một 
bóng đèn dài duy nhất trên trần nhà.”  

 
 
Trong khu vực ếp khách và ẩm thực 
xung quanh, 127 đèn chiếu sáng Cameo 
H1 FC cung cấp ánh sáng màu linh hoạt. 

 
 

Các sản phẩm Cameo sau được sử 
dụng tại Câu lạc bộ ZOOM:  

41 x Cameo ZENIT W300  

12 x Cameo AZOR B1  

71 x Cameo MOVO BEAM Z100  

78 x Cameo PixBar 600 Pro  

08 x Cameo PixBar 600 Pro IP65  

127 x Cameo H1 

 
cameolight.com 
Ảnh © Jojo Tillmann 
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Mang đến chất lượng sản xuất ngoạn 
mục và không còn xa lạ khi hợp tác với 
các thương hiệu âm thanh hàng đầu 
trong ngành, Jay Produc ons có trụ sở 
tại Sydney đã chọn sử dụng loa NEXO 
ID24 cho sự kiện pop‐up sân vườn của 
House of Dior được tổ chức bên cạnh 
Nhà hát Opera Sydney và Harbour 
Bridge mang nh biểu tượng. Được 
Dior mô tả như một “cuộc hành trình kỹ 
thuật số qua một cánh đồng đa màu 
sắc sống động với hàng ngàn bông 
hoa”, các vị khách được mời khám phá 
không gian và bằng cách đó, khám phá 
một số khu vực độc đáo. Mỗi khu vực 
mang đến một không khí riêng biệt, với 
sự thay đổi tâm trạng được thể hiện 
bằng những âm thanh yên bình khác 
nhau được phát qua loa NEXO ID24 
trên từng không gian.  
 
Với sự trau chuốt và nh tế bên trong 
thiết kế của sự kiện, bắt buộc phải chọn 
một loa có thể kết hợp nhuần nhuyễn 
với âm thanh xung quanh của nó. Jason 
Ghazal, giám đốc điều hành của Jay 
Produc ons giải thích lý do tại sao loa 
NEXO ID24 nổi bật là sự lựa chọn đúng 
đắn. "Đó chính xác là những gì chúng 
tôi cần cho không gian," anh ấy nói, "nó 
có màu trắng phù hợp với buổi ra mắt 
và chúng tôi đang m kiếm một chiếc 
loa mạnh mẽ tuy kín đáo nhưng vẫn có 
sức mạnh."  
 
Quyết định này cho thấy sự phù hợp 
hoàn toàn, với Jason phản ánh về “cài 
đặt dễ dàng” và hiệu suất, "Đây là lần 
đầu ên sử dụng loa ID24. Chúng tôi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
đã đánh giá hiệu suất của nó trong các 
buổi giới thiệu ở Melbourne và thực sự 
ấn tượng. Khi được sử dụng tại Dior, 
chúng tôi nhận thấy ID24 thực sự phù  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hợp với ứng dụng và vượt quá mong 
đợi.” 
 
nexo‐sa.com 
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Tears for Fears đã kết thúc Tipping 
Point World Tour 2022 ở Mỹ với thiết 
kế ánh sáng của Joe Cabrera II, người 
đã chọn 48 thiết bị Ayrton MagicBlade 
R cho hiệu ứng ánh sáng.  
Để cung cấp ánh sáng hiệu ứng cho 
buổi biểu diễn, Cabrera đã gắn 24 
MagicBlade Rs ở bên ngoài vòng tròn 
chính, bảy chiếc trên mỗi chiếc vang 
lớn hơn và năm chiếc trên mỗi chiếc 
vang nhỏ hơn. “Đối với tour diễn này, 
tôi đã m kiếm một thiết bị nhỏ nhưng 
nhanh và có khả năng xoay và nghiêng 
vô hạn ‐ tôi biết một số bài hát sẽ tận 
dụng điều đó. Nhìn tổng thể của 
chương trình có khá nhiều chuyển động 
động học, và MagicBlades đã giúp nắm 
bắt được điều đó. Chúng cũng có đủ 
sức mạnh để bạn có thể nhìn thấy các 
chùm a và các pixel riêng lẻ trong mỗi 
đèn Blade dù có khói mù. Tôi có thể tạo 
ra rất nhiều hình dạng và hiệu ứng từ 
chúng, gần giống như sử dụng nhiều 
thiết bị”Cabrera nói.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabrera đã sử dụng hai bảng điều khiển 
full‐size grandMA2 và ba NPU để điều 
khiển ánh sáng. “Tôi rất hài lòng với 
màn trình diễn của MagicBlades trong 
chuyến lưu diễn,” anh chia sẻ. “Chúng 
đã làm chính xác những gì tôi biết chúng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

có thể làm và tôi đang m cách duy trì 
các thiết bị này trong giàn đèn khi tour 
diễn Tears for Fears đến châu Âu.” 
 
 
ayrton.eu 
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Với mùa sôi động các sự kiện ngoài trời, 
PLASA sẽ cung cấp một nền tảng tuyệt 
vời để gặp gỡ sau một mùa hè bận rộn. 
Đội ngũ ROE Visual rất hào hứng khi 
được kết nối với cộng đồng trong 
ngành tại triển lãm PLASA được tổ  
chức ở London từ ngày 4 đến 6 tháng  
9 năm 2022.  
 
Tại buổi triển lãm, bạn có thể thấy đội 
ngũ ROE Visual đã trình bày nền tảng 
Graphite LED mới bên cạnh các sản 
phẩm hiện có như Black Quartz BQ3.9 
và Vanish V8T.  
 
Nền tảng Graphite LED có thể phân 
phối ở pixel 2,6 và 3,9. Bảng điều khiển 
cung cấp giải pháp đèn LED bền nhưng 
nhẹ, lý tưởng để xây dựng các bức 
tường và trần nhà bằng đèn LED lớn 
một cách nhanh chóng và hiệu quả.  
 
Có thể cài đặt nhanh chóng và dễ dàng 
thông qua thiết kế bảng điều khiển 
thông minh của Graphite; tấm nền lớn, 
nhẹ kết hợp với cụm nam châm ch 
hợp và hệ thống khóa thông minh.  
 
Hệ thống khóa thông minh giúp ết 
kiệm đến 40% thời gian lắp ráp đối với 
các bảng đèn LED thông thường. Phù 
hợp với triết lý sản phẩm ROE Visual, 
không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào đối  

với thiết kế bảng điều khiển hoặc hiệu 
suất hình ảnh, vì vậy hãy mong đợi hiệu 
suất hình ảnh rực rỡ và chất lượng LED 
cao cấp. 

 
 
 
roevisual.com 
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Những nhịp đập gây nghiện của âm 
nhạc EDM kết hợp với sự nhộn nhịp của 
văn hóa lễ hội đã trở lại Hồ Balaton tại 
Zamárdi ở Hungary với sự kiện Balaton 
Sound năm 2022. Đèn chuyển động 
Robe đã có mặt đông đảo trên sân khấu 
chính với hơn 200 thiết bị trong một 
thiết kế sản xuất do Thiết kế ánh sáng 
Mark Kontra sáng tạo ra.  
 
Điểm khởi đầu của thiết kế chiếu sáng 
của LD Mark cho Sân khấu chính là 
chọn “đèn tốt nhất cho công việc” và 
điều này bao gồm 42 x BMFL Spots,  
52 x MegaPointes, 40 x ColorStrobe 
Lites, 12 x ColorStrobe IP và 52 x 
Spiiders. Tất cả chúng đều được lắp đặt 
trong các giàn bay từ hệ thống mái / 
sân khấu StageCo, đã được lựa chọn về 
“độ sáng, nh năng và khả năng thích 
ứng”, Mark chia sẻ. “Chúng tôi biết 
những thiết bị Robe này rất chắc chắn 
và n cậy,” anh nhận xét. Bàn điều 
khiển ánh sáng là hai chiếc grandMA3 
và một Bộ xử lý mạng. 
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Xe tải chương trình Robe  
Balaton Sound là lễ hội âm nhạc đầu 

ên của Robe’s Show Truck, một 
concept mới đầy cảm hứng sẽ xuất hiện 
khắp châu Âu vào mùa hè này sau khi 
được ết lộ tại Prolight + Sound ở 
Frankfurt. Nó cung cấp không gian di 
động hoàn toàn lên tới 180 mét vuông 
để trưng bày các thiết bị thiết lập theo 
xu hướng hiện tại của Robe ở bất cứ 
nơi nào chúng cần cho các sự kiện và 
buổi biểu diễn ‐ mang chương trình đến 
bất cứ nơi nào cần thiết! Xa tải có các 
cửa cuốn được thiết kế đặc biệt để mở 
ra để lộ một giàn lên đến 50 thiết bị,  

 
có thể định cấu hình đầy đủ để phù hợp 
với sự kiện / bản demo / địa điểm. Với 
phần mở rộng lều hộp đen được thiết 
kế ở bên cạnh như tại Balaton, nó có 
thể là một phòng trưng bày di động 
được sắp xếp hợp lý và bóng bẩy hoặc 
không gian đa năng linh hoạt như ở đây 
dành cho trung tâm báo chí. Thân xe có 
khu vực VIP máy lạnh với quầy bar cộng 
với phần sân trên có thể sử dụng cho 
bất cứ việc gì, từ các cuộc họp, thảo 
luận đến không gian thư giãn trên cao 
để tận hưởng ánh nắng mùa hè. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robe.cz 
 
Ảnh ©  
Louise 
Stickland 
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Tọa lạc tại Cincinna , Nhà hát Woodward lịch sử được 
mở cửa vào năm 1913. Ngày nay, tòa nhà được yêu 
thích này đã được hồi sinh như một phòng tổ chức sự 
kiện và nhạc sống với sức chứa 600 người, tổ chức mọi 
thứ từ đám cưới, chiếu phim đến hòa nhạc.  
 
Tính linh hoạt là chìa khóa thành công tại Woodward và 
điều này đặc biệt áp dụng cho hệ thống line array NEXO 
GEO M10 được lắp đặt gần đây bởi các dịch vụ sản xuất 
địa phương và các chuyên gia công nghệ của AV Event 
Enterprises. “Hệ thống phải hoạt động như một giàn 
nhạc rock đầy đủ vào hôm nay rồi sau đó xử lý bài phát 
biểu của chú rể vào ngày ếp theo mà không cản trở 
nhiếp ảnh gia đám cưới”, Grant Cambridge, Giám đốc 
điều hành của EE cho biết, giải thích về việc lựa chọn 
GEO M10 cho một địa điểm. “Hai dãy loa nhỏ gồm 6 x 
GEO M10 ở hai bên sân khấu cung cấp cho chúng tôi tất 
cả sức mạnh và độ phủ cần thiết cho sàn chính và ban 
công, được bổ sung bởi 4 x loa sub MSUB15.”  
 
Khuếch đại và xử lý cho hệ thống đến từ giá đỡ chỉ 3 x 
bộ điều khiển 4 kênh NXAMP4X2MK2 và 6 loa point 
source NEXO P12 có sẵn để kiểm âm sân khấu, tạo nên 
một hệ thống toàn NEXO 
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KU20 là bộ điều khiển màn hình LED 
với 6 cổng Ethernet trong hệ thống 
điều khiển hoàn toàn mới COEX của 
NovaStar. Bộ điều khiển này cung cấp 
đầu vào HDMI 1x, đầu ra Ethernet 6x 
và đầu ra quang học 1x. Nó cũng có 
thể hoạt động với phần mềm hoàn 
toàn mới VMP (Vision Management 
Pla orm) để cung cấp trải nghiệm điều 
khiển và vận hành tốt hơn. 
 
Hiệu chỉnh đầy đủ thang độ xám Làm 
việc với hệ thống hiệu chuẩn chính xác 
cao của NovaStar để tạo ra các hệ số 
hiệu chuẩn duy nhất cho từng thang độ 
xám, đảm bảo nh đồng nhất của từng 
thang độ xám và cải thiện chất lượng 
hình ảnh của màn hình. 
 
Hiệu chuẩn độ sáng và sắc độ điểm 
ảnh Làm việc với hệ thống hiệu chuẩn 
có độ chính xác cao của NovaStar để 
hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ của từng 
pixel, loại bỏ hiệu quả sự khác biệt về 
độ sáng và sự khác biệt về sắc độ,  
đồng thời cho phép độ sáng và độ  
nhất quán cao. 

 
Độ trễ  

 Hỗ trợ độ trễ thấp. Độ trễ ở bộ điều 
khiển là 0 frame (nhỏ hơn 1 ms) và 
khả năng chịu tải không giảm.  

 Hỗ trợ độ trễ bổ sung. Có thể thêm 0 
đến hai khung độ trễ tại bộ điều 
khiển. 

 
Tốc độ khung hình đầu vào thích ứng  
Bộ điều khiển có thể thích ứng với các 
tốc độ khung hình đầu vào video khác 
nhau, bao gồm cả tốc độ khung hình  

 
 
thập phân. Tốc độ khung hình tùy chỉnh  
cũng được hỗ trợ và tốc độ khung hình 
có thể được điều chỉnh trong 0,01 Hz. 
 
Giám sát hệ thống hiển thị  
Hỗ trợ giám sát nh trạng thiết bị và 
trạng thái màn hình. Mọi thông n về 
lỗi và cảnh báo đều có thể được thông 
báo chủ động. 
 
Kiểm soát phần mềm VMP  
Thiết bị có thể được kết nối với phần 
mềm VMP để cung cấp các thao tác và 
quản lý thiết bị thông minh dễ dàng và 
thuận ện. 
 
Điều khiển xếp tầng qua Ethernet  
Các cổng điều khiển Gigabit Ethernet 
hỗ trợ giao thức TCP / IP và cấu trúc 
liên kết hình sao. Không cần chuyển 
mạch để điều khiển phân tầng nhiều 
thiết bị vì bộ chuyển mạch mạng đã 
được ch hợp sẵn. 
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NovaStar KU20 
Bộ điều khiển màn hình LED  

với 6 cổng Ethernet 

Nhấp vào liên kết để biết thêm thông n : www.novastar.tech   



 Micrô vocal tuyệt vời cho giọng 
nam và giọng nữ  

 Micrô đa năng cho tất cả các loại 
nhạc cụ  

 Mạch ống cổ điển với biến áp đầu 
ra  

 Mẫu cực biến đổi liên tục, được 
điều khiển từ xa  

 Được thực hiện theo các thông số 
kỹ thuật ban đầu bằng cách sử 
dụng tài liệu lưu trữ  

 Bộ điều khiển pa ern mới (tương 
thích với micrô M 49 lịch sử) tự 
động thích ứng với điện áp nguồn  

 Chế tác thủ công và hàn tay ở Đức  

 Hộp đựng cổ điển được sản xuất 
thủ công tại Đức 

 
Những người sành về micrô trên khắp 
thế giới đã chờ đợi  n tức này trong 
nhiều thập kỷ: Hãng âm thanh Đức 
Neumann.Berlin thông báo phát hành 
lại Micro M 49 huyền thoại. Kể từ khi 
được giới thiệu vào năm 1951, M 49 
đã được coi là một micrô phòng thu 
xuất sắc. Với pa ern phân cực được 
điều khiển từ xa liên tục, nó đã cách 
mạng hóa công nghệ phòng thu và âm 
thanh mượt mà có một không hai của 
nó đã tạo nên vô số bản thu âm, từ 
nhạc jazz thú vị của những năm 1950 
cho đến những bản thu hàng đầu ngày 
nay. Do đó, M 49 có nhu cầu lớn không 
chỉ trong giới sưu tập mà còn là một 
công cụ thu âm quan trọng: Thời đại 
kỹ thuật số khiến âm thanh đặc sắc 
của nó càng trở nên đáng mơ ước. 
 
M 49 V được phát hành lại theo thông 
số kỹ thuật và tài liệu thiết kế ban đầu 
từ kho lưu trữ Neumann. Nó sử dụng 
mạch tương tự như phiên bản lịch sử 
cuối cùng và phổ biến nhất, M 49 c, 
nhưng với độ ồn thấp hơn, ống phụ 
được chọn thủ công. “Trong các thử 
nghiệm thực địa của chúng tôi, ngay cả 
các chuyên gia micrô nổi ếng cũng 
không thể phát hiện ra bất kỳ sự khác  

 
 

biệt nào về âm thanh,” Giám đốc danh 
mục sản phẩm Sebas an Schmitz giải 
thích. “Về âm sắc và hành vi động, M 49 
V giống hệt M 49 lịch sử trong nh trạng 
tốt nhất. Mạch và thiết kế âm thanh đã 
được áp dụng từ M 49 c. Và thành phần 
quan trọng nhất, viên nang màng ngăn 
lớn K 49 cổ điển, đã được Neumann sản 
xuất mà không có thay đổi nào kể từ 
những năm 1950 ‐ công ty nào có thể 
làm được một việc như thế chứ? 
 
V tượng trung cho Variabel  
 
Các cải ến chi ết đã được thực hiện 
đối với bộ điều khiển pa ern, giờ đây sẽ 
tự động thích ứng với điện áp chính và 
cũng tương thích với các micrô M 49 cũ. 
Thay vì đầu nối lưỡi lê cũ, M 49 V sử 
dụng đầu nối chặt chẽ RF của phiên bản  
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Neumann M 49 V 
SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT  

BIỂU TƯỢNG 



  

lịch sử M 249. Ngoài ra, M 49 V có thể 
được định cấu hình thông qua công tắc 
bên trong, có thể là tuỳ chọn đặt riêng 
hoặc là tuỳ chọn sau bán hàng bởi đội 
ngũ Neumann Service 
 
Bộ lọc hạ âm, bảo vệ biến áp đầu ra 
BV11 khỏi sự biến dạng không mong 
muốn, có thể giảm từ 30 Hz xuống 12 
Hz, dẫn đến đáp ứng tần số của M 49 
đời đầu (không có hậu tố) lên đến năm 
1957. Giống như mẫu M 49 b lịch sử , M 
49 V có thể được đặt thành kiểu thu 
nạp cardioid cố định, giúp cải thiện tỷ lệ 

n hiệu trên nhiễu khoảng 3 dB. Tùy 
chọn này hữu ích nếu M 49 V được sử 
dụng riêng ở chế độ cardioid, chẳng hạn 
như cho giọng hát và giọng nói. 
 
“M 49 là một chiếc micro rất đặc biệt 
không chỉ đối với một số lượng lớn 
khách hàng của chúng tôi mà còn đối 
với cá nhân tôi. Nó là một biểu tượng 
của công nghệ ghi âm và gắn bó chặt 
chẽ với một số giọng ca và nhạc cụ đặc 
biệt nhất trong 70 năm qua. Sự hiện 
diện của nó, và thậm chí âm thanh 
không thể so sánh được đã gắn liền với 
tên tuổi của Neumann. Ralf Oehl, CEO 
của Georg Neumann GmbH chia sẻ. 
“Điều đó lóe lên trong mắt những 
người thử nghiệm hầu hết được trao 
giải Grammy của chúng tôi, sau khi họ 
hát hoặc chơi trong chiếc M 49 V mới 
lần đầu ên, cảm xúc không thể thành 
lời. Nhưng lần nào nó cũng làm tôi cảm 
động vô cùng. Đó chính xác là những gì 
chúng tôitâm huyết. ” Ralf Oehl cho 
biết: “Chưa đầy 48 giờ sau khi mở bán 
chính thức, chúng tôi đã có hơn 200 
đơn đặt hàng. Thật là choáng ngợp. Đặc 
biệt là khi bạn nghĩ rằng chúng tôi chỉ 
có thể sản xuất thủ công khoảng 25 
chiếc mỗi tháng với ba nhân viên được 
đào tạo đặc biệt. Do đó, chúng tôi phải 
hy vọng sự kiên nhẫn của bạn. Tôi hứa… 
sẽ rất đáng để chờ đợi! ” 
 
M 49 V đi kèm thành một bộ với bộ 
điều khiển pa ern từ xa, cáp micrô và 
giá đỡ xoay "yoke" cổ điển, được mang 
đến trong một hộp đựng thủ công, chất 
lượng cao. Giá niêm yết là 8,495 € / 
8,499 $. Có hàng vào tháng 8 năm 2022. 
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Để biết thêm thông n, vui lòng truy cập: : h ps://m49v.neumann.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 & Lighting System Vietnam  

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

 HCMC +84 94 8494 881 

 benjamin@acousticnlighting.com  

 www.acousticnlighting.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 
 

 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 
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 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 
 

 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 
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 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 
 

 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 
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 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 
 

 TIENG NGOC TRADING CO., LTD. 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾNG NGỌC (TNG) 

 [PHÂN PHỐI] ÂM THANH                                                            
[Sales] Audio  

 HCMC +84 8 3932 0436, 8 3932 0437 - ext 104  

 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 
 

 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 
 

 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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