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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 
 
 



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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Nhà hát lớn của Gärtnerplatz, thường 
được gọi là nhà hát Gärtnerplatz, 
được mở cửa vào năm 1865 và mặt 
ền phong cách cổ điển của nó vẫn 

đặc trưng cho bầu không khí của 
quảng trường ở trung tâm Munich. 
Gần đây, nhà hát đã được chuyển đổi 
sang công nghệ micro kỹ thuật số từ 
Sennheiser.  
 
Các ết mục của Nhà hát Gärtnerplatz 
bao gồm các buổi biểu diễn từ tất cả 
các lĩnh vực của âm nhạc, từ nhạc kịch 
và opere as hiện đại đến các bản tái 
hiện. Địa điểm biểu diễn chính là khán 
phòng lớn, được thiết kế như một rạp 
hát nhiều tầng cổ điển (ban công có 
hộp trung tâm và ba galleries) và có sức 
chứa dưới 900 khán giả. Ngoài ra còn 
có một ền sảnh, đôi khi được sử dụng 
để tổ chức các sự kiện âm nhạc và một 
phòng tập của dàn nhạc, cũng là nơi tổ 
chức các buổi biểu diễn và độc tấu nhạc 
thính phòng. Ngoài ra, sân khấu diễn 
tập đôi khi được sử dụng cho các buổi  

biểu diễn như opera thính phòng và có 
thể chứa tới 100 người. Nhà hát tuổi trẻ 
cũng là khách mời thường xuyên trên 
sân khấu tổng duyệt của nhà hát 
Gärtnerplatz. 
 
Từ VHF qua UHF analog đến UHF  
kỹ thuật số  
 
Dirk Bu gereit là trưởng bộ phận âm 
thanh tại nhà hát Gärtnerplatz từ năm 
2003. Trong cuộc trò chuyện, chuyên gia 
âm thanh giàu kinh nghiệm thường sử 
dụng thuật ngữ “Mikroport”, một dấu 
hiệu cho thấy nhà hát có thể nhìn lại lịch 
sử lâu đời của việc sử dụng hệ thống 
không dây Sennheiser. 
 
Bu gereit chia sẻ: “Chúng tôi đã sử 
dụng các giải pháp không dây của 
Sennheiser kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên 
Mikroport. “Ngay từ những năm 1980, 
nhà hát đã được trang bị hệ thống 
không dây của Sennheiser. Chúng bao 
gồm một hệ thống hoạt động trong  

 
phạm vi VHF mà chúng tôi đã vận hành 
với 12 kênh ấn tượng. Là một phần của 
quá trình nâng cấp vào năm 2007, 
chúng tôi đã mua 24 kênh không dây  
Sennheiser từ series 3000. Vào năm 
2014, chúng tôi đã thêm 12 kênh từ 
series 2000, nâng tổng số lên 36 kênh. 
Tuy những hạn chế về tần số không 
khỏi khiến chúng tôi bị ảnh hưởng 
nhưng chúng tôi đã có thể chuyển đổi 
thiết bị của mình sang các dải tần số 
phù hợp bởi nhóm dịch vụ Sennheiser. 
Chúng tôi luôn chỉ có trải nghiệm tốt 
nhất với nhóm kỹ thuật ở Barleben.” 
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Dirk Buttgereit 

NHÀ HÁT GÄRTNERPLATZ TẠI MUNICH ĐƯỢC TRANG  
BỊ 40 KÊNH KĨ THUẬT SỐ KHÔNG DÂY  

SENNHEISER DIGITAL 6000 



Bu gereit cho biết thêm: “Vào mùa hè 
năm 2021, việc mua một bảng điều 
khiển trộn kỹ thuật số mới đã cho 
chúng tôi cơ hội lý tưởng để chuyển đổi 
toàn bộ nhà hát Gärtnerplatz sang hệ 
thống không dây kỹ thuật số hiện đại. 
Ngày nay, có rất nhiều n hiệu không 
dây trong không khí ngay cả trong rạp 
hát nên hệ thống micrô kỹ thuật số của 
Sennheiser, không tạo ra bất kỳ sản 
phẩm xuyên điều chế nào, là một trợ 
giúp lớn trong việc sử dụng phổ tần 
một cách hiệu quả.” 
 
40 kênh không dây kỹ thuật số 
Sennheiser 
Bốn mươi kênh từ sê‐ri Sennheiser 
Digital 6000 đã được trang bị. Tại nhà 
hát Gärtnerplatz, 20 bộ thu hai kênh 
EM 6000 được lắp đặt gọn gàng trong 
giá đỡ 19” trong phòng thiết bị được 
kiểm soát nhiệt độ. Liên kết âm thanh 
đến bảng điều khiển trộn là kỹ thuật số 
thông qua mạng Dante.  
 
Gärtnerplatztheater hiện không sử 
dụng liên kết dự phòng thông qua cổng 
chính và cổng phụ. Đồng hồ máy thu 
cũng diễn ra trên mạng Dante. Luồng 

n hiệu đến các bộ khuếch đại công 
suất chủ yếu là kỹ thuật số – theo 
Bu gereit, độ trễ trong chuỗi kỹ thuật 
số “không phải là vấn đề, bởi vì nó vẫn 
ở dưới ngưỡng nhận thức”. Bốn mươi 
bộ phát sóng bodypack Sennheiser SK 
6212 siêu nhỏ gọn và bốn bộ phát cầm 
tay SKM 6000 được trang bị viên nang 
Neumann KK 205 (siêu cardioid) truyền 

n hiệu của chúng tới 20 bộ thu hai 
kênh. Bộ micro phong phú của nhà hát 
bao gồm micrô gắn trên Sennheiser 
MKE 1 (đa hướng) và nhiều micrô trong 
số này sau đó sẽ được bổ sung: “MKE 1 
có khả năng chống mồ hôi đáng kinh 
ngạc và nếu chúng ta xem xét mức độ 
đổ mồ hôi của một số nghệ sĩ biểu diễn 
trong suốt quá trình biểu diễn một 
chương trình, đây là một yếu tố cực kỳ 
quan trọng đối với chúng tôi,” 
Bu gereit chỉ ra. “Nói chung, chúng tôi 
hiện có 60 MKE 1 đang được sử dụng 
tại nhà hát Gärtnerplatz.” Bộ phát 
bodypack SK 6212 nhỏ gọn đã được 
chứng minh là mạnh mẽ và đáng n cậy 
trong sử dụng hàng ngày. Theo 
Bu gereit, chất lượng cơ học của chúng 
ngang bằng với chất lượng của bộ phát. 
 
 

Quản lý tần số với phần mềm WSM  
Tại nhà hát Gärtnerplatztheater, hệ 
thống Sennheiser Digital 6000 được vận 
hành ở dải tần A1 ‐ A4 (470 ‐ 558 MHz). 
AD 3700 được sử dụng làm ăng‐ten định 
hướng băng thông rộng hoạt động và 
được đặt ở vị trí giống như các ăng‐ten 
ền nhiệm của chúng, sử dụng hệ thống 

dây điện đã có sẵn trong rạp hát. 
 
Các ăng‐ten được kết nối với bộ tách 
ăng‐ten Sennheiser ASA 3000 cung cấp 

n hiệu cho ba nhóm xếp tầng, mỗi 
nhóm có tám EM 6000. Nếu số lượng bộ 
thu tăng lên trong tương lai, thì sẽ có  

nhiều đầu ra hơn trên bộ tách. 
Bu gereit nói rằng phạm vi kết nối 
không dây trong các buổi biểu diễn 
“hoàn toàn không có vấn đề gì, vì chúng 
tôi chỉ làm việc trong một không gian 
kín có kích thước có thể quản lý được”. 
 
Các tần số được sử dụng tại các địa 
điểm biểu diễn riêng lẻ tại nhà hát 
Gärtnerplatz đã được nh toán bằng 
phần mềm Sennheiser WSM (Trình 
quản lý hệ thống không dây) khi hệ 
thống được thiết lập vào mùa hè năm 
2021 và theo Bu gereit, chúng đã 
không bị thay đổi kể từ đó.  
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20 bộ thu hai kênh EM 6000 từ sê-ri Sennheiser 6000 đang được sử dụng 



 
“Đây là một cài đặt cố định trong đó 
thông thường không có gì thay đổi về 
cơ bản. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống 
Sennheiser Digital 6000 mới được hơn 
một năm nay. Cho đến nay, chúng tôi 
chưa nhận thấy bất kỳ nhiễu hoặc vật 
phẩm tạo tác nào khác có thể khiến 
việc thay đổi tần số riêng lẻ trở nên cần 
thiết.” 
 
Trước khi các buổi biểu diễn bắt đầu, 
bộ truyền n hiệu bodypack của 
Sennheiser và micrô của chúng được 
trao cho những người biểu diễn từ một 
nơi làm việc di động. Cái gọi là “trạm 
dịch vụ” này nằm trong một hành lang 
gần khu vực ếp cận sân khấu và ngoài 
bộ phát bodypack, tai nghe và micrô,  

 
nó còn cung cấp tất cả các phụ kiện cần 
thiết, bao gồm các loại keo dán khác 
nhau cần thiết để gắn vào những chiếc 
micro nhỏ bé trên da của người biểu 
diễn. Các kỹ sư âm thanh có thể theo 
dõi tất cả các thông số liên quan của các 
kết nối không dây với sự trợ giúp của 
phần mềm WSM được cài đặt trên máy 

nh xách tay. 
 
Công nghệ pin ấn tượng 
Các máy phát cầm tay và bodypack 
được sử dụng tại Gärtnerplatztheater 
được cung cấp bởi bộ pin sạc lithium‐
ion Sennheiser BA 60 và BA 62. Cơ sở  
hạ tầng sạc tương ứng được nhóm  
vào khoảng sáu trạm sạc L 6000 với 22 
mô‐đun sạc LM 6062 cho pin bộ phát  

 
bodypack và bốn mô‐đun sạc LM 6060 
cho pin bộ phát cầm tay. Bu gereit rất 
ấn tượng: “Các trạm sạc được ch hợp 
vào mạng, cho phép chúng tôi giám sát 
từ xa dung lượng của các bộ pin đang 
được sử dụng. Thời lượng pin lên đến 
13 giờ rất nổi bật và quá đủ cho một 
ngày bình thường trong rạp của chúng 
tôi. Có một màn hình hiển thị thời 
lượng pin còn lại nh bằng giờ và phút, 
và bạn hoàn toàn có thể n tưởng vào 
độ chính xác của nó.” 
 
Đáng n cậy với âm thanh tuyệt vời 
Bu gereit rất hài lòng với hệ thống 
Digital 6000: “Các hệ thống này hoàn 
toàn đáng n cậy. Tiếng ồn hoàn toàn 
không phải là vấn đề với truyền dẫn kỹ 
thuật số và vì các kênh không có điều 
chế xen kẽ nên không có vấn đề gì khi 
trang bị cho các diễn viên chính hai bộ  
phát bodypack và hai tai nghe trong khi 
biểu diễn. Điều này thường xuyên xảy 
ra tại nhà hát của chúng tôi để đảm bảo 
truyền dẫn an toàn và bộ phận trang 
phục của chúng tôi thậm chí còn làm 
dây đeo đặc biệt có túi để giữ SK 6212. 
Hệ thống Sennheiser Digital 6000 cung 
cấp âm thanh xuất sắc và sau hàng thập 
kỷ trải nghiệm ch cực của chúng tôi 
với hệ thống không dây của Sennheiser, 
chúng tôi sẽ không mong đợi bất cứ 
điều gì khác! 
 
 
 
www.sennheiser.com 
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Roland Bachmann 

Ảnh © Sara Kurig, courtesy of the Gärtnerplatztheater 

Bộ thu micrô EM 6000 với bộ phát 
bodypack SK 6212 siêu nhỏ gọn 

6 trạm sạc L 6000 cung cấp năng lượng cho ắc quy 



PLASE Show lần thứ 7 ‐ Triển lãm quốc 
tế duy nhất tại Việt Nam về thiết bị 
biểu diễn chuyên nghiệp ‐ được tổ 
chức từ ngày 3‐5/11 tại TP.HCM.  
 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid‐19 
trong 2 năm, lĩnh vực tổ chức sự kiện 
trực ếp và hộp đêm, quán bar của 
nước này chịu tổn thất nặng nề, gần 
như lụi tàn và chỉ mới có dấu hiệu hồi 
sinh trong thời gian gần đây. Plase 
show thứ 7 tại Sài Gòn cũng cho thấy 
sự chuyển mình của thị trường âm 
thanh chuyên nghiệp, các nhà sản xuất 
Việt “trỗi dậy” mạnh mẽ. , sản xuất 
nhiều dòng loa chuyên nghiệp phục  
vụ nhu cầu trong nước . 
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Dù sàn diễn năm nay giảm xuống chỉ 
còn 1/3 so với cùng kỳ trước Covid 
2019, nhưng show 2022 vẫn tạo nên 
một sự kiện tốt với hơn 30 thương hiệu 
tham gia trên diện ch hơn 1.000m2.  
 
Đám đông lấp đầy hội trường trong  
ba ngày hoàn toàn thích xem các bài 
thuyết trình kỹ thuật khác nhau và  
các buổi biểu diễn trực ếp từ sáu 
mươi sáu gian hàng trong nhà trong  
khi phần trình diễn trực ếp ngoài  
trời có chín hệ thống line array là  
tâm điểm của sự kiện.  
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Mặc dù quy mô của chương trình đã 
phần nào thu nhỏ lại nhưng thật vui khi 
PLASE show vẫn thu hút được một số 
thương hiệu âm thanh nổi ếng toàn 
cầu tham gia. Một số thương hiệu này 
là: NEXO, Adamson, Turbosound, 
YAMAHA, Wharfedale, d&b 
audiotechnik, Coda và Midas. Bên cạnh 
các thương hiệu nhập khẩu còn có các 
thương hiệu Made in Vietnam như: Viet 
KTV, SmartK, Á Âu, Prosing, PSD, Fill 
Acous c, TCB, Titan. 
 
www.plase.com.vn 
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Nhóm nhạc EDM Úc RÜFÜS DU SOL 
hiện đang trong chuyến lưu diễn vòng 
quanh thế giới, họ đã đi khắp châu Âu 
trước khi đến Mỹ và kết thúc ở Úc vào 
cuối năm nay. Là một phần trong 
chặng diễn châu Âu của họ, bộ ba gần 
đây đã có một buổi biểu diễn cháy vé 
ở Praha tại Forum Karlin có sức chứa 
3.000 với sự tham gia của hệ thống 
VHD5 hàng đầu của KV2. 
 
Mối quan hệ của RÜFÜS DU SOL với 
KV2 bắt đầu một cách nghiêm túc vào 
năm ngoái khi giám đốc hỗ trợ kỹ thuật 
của KV2 cho khu vực APAC, Angus 
Davidson – bản thân là một kỹ sư FoH 
rất được kính trọng – đã gặp Cam 
Trewin, một studio và kỹ sư âm thanh 
trực ếp có trụ sở tại Melbourne.  
 
Davidson giải thích: “Cam đã ghi lại một 
cảnh quay trực ếp với RÜFÜS DU SOL 
tại The Joshua Tree ở Sa mạc Mojave 
đã được mix trong Dolby Atmos cho 
video ở Los Angeles. “Tôi nói với anh ấy  

về Red Road Immersive, studio Dolby  
Atmos mà tôi đã xây dựng. Sau đó, anh 
ấy đã nói chuyện với ban nhạc và họ 
quyết định phối lại buổi biểu diễn trực 
ếp tại Red Road để phát hành trên 

Apple Music. 

 

Phòng thu dựa trên 14 loa x KV2 EX 
Series và là phòng thu đầu ên ở Châu 
Á Thái Bình Dương được Dolby chứng 
nhận. Trewin cực kỳ ấn tượng với âm 
thanh của hệ thống KV2 9.1.4 Dolby 
Atmos. 
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Đến tháng 8 năm 2022, RÜFÜS DU SOL 
ghé Praha trong chuyến lưu diễn châu 
Âu của họ. Ban nhạc có cơ hội sử dụng 
hệ thống VHD5 hàng đầu của KV2.  
 
Đối với chuyến lưu diễn châu Âu, KV2 
đã cung cấp hệ thống VHD5 cho loa 
main trái và phải, cùng với 16 loa sub 
VHD4.0 kết hợp với 4 loa sub VHD218J 
trong cấu hình cardioid. 4 x EX26 đảm 
nhiệm front‐fill.  
 
“Thật tuyệt khi nghe hệ thống VHD5 thể 
hiện trong buổi biểu diễn của RÜFÜS 
DU SOL – đối với tôi, nó thực sự khẳng 
định vị thế là hệ thống point source 
định dạng lớn tốt nhất trên hành nh,” 
Davidson nói. 
 
 
 
 
 
 
www.kv2audio.com 
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MTV VMA (Giải thưởng Video âm 
nhạc) năm 2022 được tổ chức tại 
Trung tâm Pruden al ở New York  
và đây là lần thứ ba nhà thiết kế  
ánh sáng Tom Sutherland chịu trách 
nhiệm ánh sáng.  
 
Tom đã sử dụng 229 chiếc đèn di 
chuyển Robe cùng với những chiếc đèn 
khác trên một dàn đèn rộng lớn để giúp 
người dẫn chương trình Nikki Minaj, LL 
Cool J và Jack Harlow mang đến những 
pha hành động trên sân khấu. 
 
Thiết lập có hai sân khấu hình tam giác 
được xây dựng ở các đầu dài của nhà 
thi đấu, cả hai đều có sàn LED và mỗi 
sân khấu đều có màn hình LED hình 
tam giác lớn phía trên sân khấu. Ở giữa 
một cạnh dài là 'MTV Entrance', một 
hình ảnh phong cảnh lớn của từ viết tắt 
nổi ếng của kênh, nơi các nghệ sĩ 
bước vào nhà thi đấu, bước lên Sân 
khấu MTV hình chữ V.  
 
Tom đã đặt 76 đèn MegaPointe của 
mình, 38 trên mỗi màn hình, xung  

quanh chu vi màn hình LED tam giác  
trên mỗi sân khấu, với tám đèn nữa  
mỗi bên trên hai vị trí 'trượt' được  
nâng theo đường chéo dựa trên boong 
ở phía sau khu vực dành cho nghệ sĩ / 
VIP, ở hai bên của lối vào MTV.  
 
 

Các cấu trúc giàn mái chính trên cao 
cũng được thiết kế chủ yếu theo chủ đề 
hình tam giác để giữ nguyên vẹn nh 
đối xứng và đạt được vị trí chiếu sáng 
tốt nhất. Đặt xung quanh không gian 
rộng lớn này là 85 đèn Robe BMFL 
WashBeam.  
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Ba mươi sáu đèn Robe Spiiders đã 
được sử dụng trong đường hầm phía 
sau sân khấu MTV và ở lối vào của nó 
cũng như dành cho những người trao 
giải và có bốn đèn Robe ESPRITES trong 
các gói đặc biệt trên sàn trên mỗi sân 
khấu. Tom cũng đã tận dụng 16 Hệ 
thống RoboSpot.  
 
Tám đèn BMFL được điều khiển từ xa 
trên mỗi sân khấu – bao gồm 10 x BMFL 
FollowSpots và 6 x BMFL LT (Long  

Throw) – cung cấp ánh sáng chính và  
đèn nền. Tất cả các RoboSpot đều được 
đặt tại một trong những hành lang nằm 
phía sau chữ 'M'  lớn thuộc bộ chữ MTV. 
Người vận hành có quyền kiểm soát 
xoay, nghiêng, mống mắt và điều chỉnh 
độ sáng, với tất cả các thông số khác 
chạy qua bảng điều khiển ánh sáng 
chính. 
 
 

 
 
 
 
 
 
robe.cz 
 
Ảnh © Alive Coverage (Julian Cassady) 
 

 
 

AVL VIỆT NAM 

WWW.AVLTIMES.COM 

Robe MegaPointe 



Sản phẩm Black Pearl BP2V2 của ROE 
Visual trên toàn thế giới duy trì vị trí 
độc nhất trong thị trường sản xuất nội 
dung như một giải pháp màn hình điều 
khiển lý tưởng. Được coi là màn hình 
LED êu chuẩn chi in‐camera, BP2V2 
chắc chắn đã trở thành lựa chọn hàng 
đầu cho các dự án sản xuất ảo, thể 
hiện môi trường kỹ thuật số chân thực 
với độ sống động màu sắc và độ chính 
xác ánh sáng không có đối thủ. 
 
Sự trỗi dậy của BP2V2  
Kể từ năm 2018, công nghệ sản xuất ảo 
đã ếp tục được công chúng chú ý. Đầu 

ên, các nhà sáng tạo phim và giải trí 
bắt đầu sử dụng phông nền LED ảo 
trong quá trình tạo nội dung để đẩy 
nhanh ến độ hậu kì và tạo ra các bối 
cảnh sống động hơn. Vào thời điểm đó, 
dòng Black Pearl 2 đã trải qua thử 
nghiệm nghiêm ngặt về mọi mặt và 
được chứng minh là lựa chọn tối ưu 
cho sử dụng trong quay phim. Thành 
công cuối cùng của The Mandalorian 
chứng kiến sự khởi đầu của kỷ nguyên 
sản xuất ảo. 
 
Cùng với sự mở rộng liên tục của không 
gian sản xuất ảo, công nghệ đằng sau 
bảng LED Black Pearl đã được cập nhật. 
Vào năm 2020, ROE Visual đã ra mắt 
bảng điều khiển BP2V2 để đáp ứng các  

 
êu chuẩn cao hơn do ngành tạo ra. Sản 

phẩm ngay lập tức trở thành một cú hit, 
được các chuyên gia ưa chuộng nhờ các 
thành phần chất lượng cao và thiết lập 
hiệu quả.  
 
Năm 2022,  Black Pearl series đạt được 
dấu mốc mới khi sân khấu PXO & WFW 
Vancouver trở thành sân khấu có khối  
 
 

 
lượng đèn LED lớn nhất thế giới, được  
Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. 
Khối lượng đèn LED khổng lồ bao gồm 
hơn 2.500 bảng ROE Visual. Thành ch 
này thể hiện vị thế vô song trên thị 
trường của ROE Visual trong các sân 
khấu LED. Đến nay, các cơ sở sản xuất 
ảo sử dụng BP2V2 đã mở rộng trên 
toàn thế giới. 
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BP2V2 trong các xưởng phim  
Bảng LED Black Pearl BP2V2 của ROE 
Visual có trong các xưởng phim trên 
toàn thế giới, bao gồm PXO & WFW 
Stages, Monolith Studios, Cineci à 
Studios, Nordisk Film Shortcut Stage, 
Ne lix Studios, TDC Stages, Amazon  

Studios, XR Studios, v.v. Dòng sản phẩm 
này đã giành được sự n tưởng và danh 
ếng của nhiều khách hàng ở khu vực 

Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á‐Thái Bình 
Dương. Được trang bị công nghệ sản 
xuất ảo dựa trên đèn LED BP2V2, các 
studio cung cấp cho các nhà sản xuất  

phim và truyền hình các tùy chọn sáng 
tạo mới để tối ưu hóa quy trình sản 
xuất của họ, tạo ra các giải pháp quay 
phim linh hoạt và ết kiệm chi phí. 
Phiên bản mới nhất của bản đồ các 
studio có BP2V2 trên thế giới. 
 
BP2V2 trong thực tế sử dụng  
Trong những năm qua, vô số dự án đã 
được thực hiện với sự trợ giúp của 
canvas LED BP2V2. Các nhà sản xuất nội 
dung giờ đây có thể mơ đến bất kỳ 
concept nào và thấy nó trở thành hiện 
thực trên màn hình LED trong thời gian 
thực trong các sản phẩm truyền hình và 
phim, chương trình phát sóng, buổi hòa 
nhạc, triển lãm, v.v. "Phản hồi ch cực 
từ các khách hàng quan trọng của 
chúng tôi là quan trọng, cho phép 
chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác 
toàn cầu vững chắc trong phân khúc 
này. Tập trung vào nhu cầu của người 
dùng, chúng tôi n tưởng rằng các sản 
phẩm của mình sẽ ếp tục tạo ra sự 
khác biệt." Grace Kuo, Giám đốc Kinh 
doanh tại ROE Visual, cho biết: "Chúng 
tôi đánh giá cao sự n tưởng và hỗ trợ 
của khách hàng. Chúng tôi mong đợi 
nhiều dự án tuyệt vời hơn được hỗ trợ 
bởi các bảng điều khiển LED BP2V2 của 
chúng tôi." 
 
roevisual.com 
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Để cung cấp hệ thống chiếu sáng cho 
ban nhạc hard rock Halestorm cho 
chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 2022, 
Bandit Lites đã triển khai một giàn đèn 
năng động bằng các giải pháp chiếu 
sáng của Mar n Professional. Nhà 
thiết kế ánh sáng Craig Richter đã làm 
việc với Bandit Lites và Sco  Anderson 
từ Mar n để thiết kế một giàn đèn 
bao gồm Mar n VDO Atomic Bold, 
Atomic 3000 LED và MAC Viper 
Profiles.  
 
Với một loạt các chức năng trong một 
thiết kế nhỏ gọn và dễ lắp đặt, Mar n 
VDO Atomic Bold là một sự bổ sung 
mạnh mẽ cho các hệ thống lưu diễn ở 
mọi kích cỡ. Atomic Bold có thấu kính 
hai lớp sáng tạo kết hợp chùm a đủ 
màu với đèn nền RGB Aura có thể điều 
khiển theo điểm ảnh, cho phép pha 
trộn màu sắc sống động, chiếu phủ sâu 
và hiệu ứng độc đáo. Cùng với Atomic 
Bold, giàn đèn còn bao gồm đèn LED 
nhấp nháy Mar n Atomic 3000 và đèn 
Profile MAC Viper để có thêm hiệu ứng 
và sự nh tế về mặt hình ảnh.  
 
Richter giải thích: “Tôi đã sử dụng đèn 
LED Atomic 3000 khá nhiều kể từ khi  
 
 

chúng ra đời. “Tôi thực sự nghĩ rằng đèn 
Atomic 3000 nguyên bản là đèn nhấp 
nháy truyền thống tốt nhất mà bạn có 
thể có. Vì vậy, khi phiên bản LED ra mắt 
và tôi thấy rằng nó cắt giảm hơn một 
nửa mức êu thụ điện năng của bạn và 
công suất đầu ra hơn gấp đôi, tôi phải 
có chúng. Mar n đã thực sự cải thiện 
một thiết bị vốn đã rất tuyệt vời. Tôi 
cũng là một fan hâm mộ lớn của Viper. 
Tôi thích sử dụng nhiều gobo và họa   
 
 

ết trong các thiết kế của mình, chẳng 
hạn như độ bão hòa màu tối với các 
gobo có cạnh sắc nét cắt xuyên qua để 
thêm họa ết cho sân khấu hoặc một 
đường viền siêu rộng để có được vẻ 
ngoài đơn giản. Viper là một thiết bị 
chắc chắn có thể xử lý tất cả những 
điều đó. 
 
 
mar n.com 
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Vào giữa tháng 7 năm 2022, sự kiện 
âm nhạc cổ điển cuối tuần truyền 
thống của Munich, Klassik am 
Odeonsplatz, do PRO EVENTS 
Veranstaltungs GmbH tổ chức tại 
quảng trường lịch sử ở trung tâm 
thành phố. 
 
Trợ lý thiết kế ánh sáng phụ trách lập 
trình và ánh sáng chính, Nick Schmi , 
đã tham gia nhóm sản xuất và chỉ định 
các thiết bị Ayrton Domino LT, Cobra và 
Levante làm đèn chính và đèn điểm 
theo dõi. Hai đèn wash của Ayrton 
Levante được lắp trên các tháp sân 
khấu phía sau lan can của Odeon và 
được sử dụng làm đèn chiếu sáng bên 
cho nhạc trưởng và kết hợp với 
FollowMe làm đèn nền cho những 
người biểu diễn ở bậc thềm trước của 
tòa nhà. 
 
Tám trong số các đèn nguồn laser 
Cobra mới của Ayrton được đặt trên 
sàn phía trước Feldherrnhalle để tạo  

hình quạt trên không cho máy quay. 
Schmi  nói: “Tôi thực sự thích chúng vì 
chúng không thấm nước nên rất lý 
tưởng cho ngoài trời. 
 
Schmi  đã chọn bốn thiết bị Ayrton 
Domino LT để làm điểm theo dõi với 
FollowMe. “Các vị trí lắp đặt trước nhà  

 

của chúng tôi có khoảng cách phóng 
70m từ các tháp giàn cao 10m, vì vậy ý 
tưởng chính là đưa những người vận 
hành đen theo dõi khỏi tháp  vì lý do an 
toàn và tránh họ phải đối mặt với thời 
thiết bằng cách thay những đèn theo 
dõi truyền thống bằng đèn từ xa,” 
Schmi  giải thích.  
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“Vì vậy, tôi đang m kiếm một thiết bị 
thật  sáng với chùm sáng hẹp nhất mà 
tôi có thể có được. Tôi đã xem Domino 
LT ‐ với chùm sáng 3,5° và xếp hạng 
IP65 ‐ tại Prolight + Sound năm nay. Tôi 
quyết định ngay rằng tôi thực sự muốn 
thiệt bị này hoạt động với FollowMe 
trên Klassik am Odeonsplatz." 
 
 

“Vì đây là lần đầu ên tôi sử dụng 
Domino LT nên tôi hơi e ngại về việc chỉ 
sử dụng mỗi đèn một bên cho các điểm 
theo dõi, vì vậy chúng tôi đã lắp đặt hai 
cặp. Nhưng chúng quá sáng nên chúng 
tôi không cần phải tăng gấp đôi, và sử 
dụng cặp thứ hai để chiếu sáng mặt 
trước của tòa nhà.” 
 
 

Domino LT được sử dụng để thắp sáng 
MC, nhạc trưởng và đặc biệt là những 
người hoặc vật thể  không nằm bên 
dưới giàn đèn dưới mặt ền của 
Odeon, mọi thứ phía trước phải được 
thắp sáng từ các vị trí phía trước nhà. 
Bằng cách sử dụng Domino LT, Schmi  
và nhóm của anh ấy đã có thể bố trí các 
thiết bị cao hơn trên các tòa tháp để 
tránh các tháp chiếu sáng trung tâm 
vốn trước đây yêu cầu hiệu ứng mờ dần 
giữa các điểm theo dõi và chỉ sử dụng 
một người vận hành FollowMe để điều 
khiển cả hai điểm Domino LT.  
 
Schmi  kết luận: “Domino LT hoạt động 
rất hiệu quả và là sự kết hợp hoàn hảo 
với FollowMe. “Đó là một thiết bị rất 
lớn và rất nhanh với kích thước đó…và 
nó thực sự, thực sự sáng! Ngay cả lúc 7 
giờ tối, bạn có thể thấy tác động của 
bốn đèn Domino LT đối với MC. Tôi nghĩ 
điều đó rất ấn tượng với chỉ bốn đèn ở 
khoảng cách 70m!” 
 
 
ayrton.eu 
 

Tất cả các ảnh khác thuộc sở hữu của © PRO EVENTS 
Veranstaltungs GmbH 
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Trong “Tomb Raider: The LIVE 
Experience”, các nhóm gồm tám người 
trải nghiệm một cuộc phiêu lưu đầy 
kích thích trong một sân chơi hành 
động TRỰC TIẾP rộng khoảng 30.000 
m2 ở London. Darkside Audio Visual 
chịu trách nhiệm lập kế hoạch và lắp 
đặt công nghệ ánh sáng, âm thanh và 
video, và để làm được điều này, nhà 

ch hợp có trụ sở tại London đã dựa 
vào tổng cộng 166 đèn chiếu từ 
Cameo. 
 
Các thiết bị Cameo được lựa chọn – từ 
series Q‐SPOT, STUDIO PAR, ROOT PAR, 
TS và THUNDER – trải rộng trên tất cả 
các khu vực của Tomb Raider: The LIVE 
Experience. Ví dụ: nhóm chiếu sáng đã 
sử dụng các đèn Q‐SPOT 15 trong các 
phiên bản ánh sáng trắng và RGBW để 
nhấn mạnh các chi ết giàu trí tưởng 
tượng trong phông nền ấn tượng. Ở 
những khu vực tối hơn cần cường độ 
ánh sáng cao hơn, Q‐SPOT 40 RGBW và  

TW (Màu 
trắng có 
thể điều 
chỉnh), có 
đèn LED 40 
wa  mạnh 
mẽ, được 
sử dụng.  
 
Hệ thống 
chiếu sáng 
khung 
cảnh cơ 
bản được 
cung cấp 
bởi các 
đèn ROOT 
PAR TW và ROOT PAR 6 LED PAR. Mô 
phỏng ánh sáng ban ngày tự nhiên được 
cung cấp bởi STUDIO PAR kết hợp với 
các đèn TS 60 W RGBW và TS 100 WW.  
 
Để mô phỏng các nh huống ánh sáng 
ban ngày thay đổi, đèn STUDIO PAR 
DTW LED PAR tỏ ra đặc biệt phù hợp.  

Đối với các hiệu ứng chẳng hạn như mô 
phỏng máy bay phản lực đang bay, họ 
dựa vào các thanh đèn LED hồng ngoại 
TRIBAR 200, sáu thanh trong số đó 
được gắn bên ngoài khoang máy bay. 
 
 
cameolight.com 
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Théâtre du Châtelet là một địa điểm 
nghệ thuật và văn hóa ở Paris. 40 đèn 
di chuyển Robe T1 Profile hiện là một 
phần của hệ thống chiếu sáng tại nhà 
hát có sức chứa 2500 người. Nhà hát 
đã lấy lại diện mạo trẻ trung của nó 
với việc điều chỉnh lại toàn bộ hệ 
thống kĩ thuật và phối cảnh ở hậu 
trường, trong đó thiết bị âm thanh và 
ánh sáng cũ kỹ được thay thế bằng 
công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu 
cầu đương đại của địa điểm. 
 
Ban đầu, 36 x T1 Profiles được cung cấp 
cho địa điểm để thay thế các máy chiếu 
không tự động cũ phía trước và phía 
trên sân khấu. Bernard Maby, giám đốc 
chiếu sáng của Théâtre du Châtelet giải 
thích rằng nhu cầu về ánh sáng để cải 
thiện toàn bộ trải nghiệm cho khán giả, 
nghệ sĩ, nhà thiết kế ánh sáng và kỹ 
thuật viên là rất cấp thiết. 
 
Anh cũng nói đến các bộ lọc 
DataSwatch và trộn màu CMY cung cấp 
vô số lựa chọn màu nh khiết và màu 
nhạt cũng như đầy đủ các màu trắng 
được hiệu chỉnh màu bằng thuật toán 
RCC™ (Robe Colour Calibra on) thế  

hệ mới của Robe cho khả năng kiểm 
soát CCT trong phạm vi rộng từ 2700K 
đến 8000K. Sự kết hợp mở rộng này có 
nghĩa là tất cả các biến thể của màu sắc 
đều trở nên khả thi, đáp ứng ngay cả 
những yêu cầu khắt khe và chính xác 
nhất! Điều này, cùng với khả năng làm 
mờ sân khấu nh tế và CRI cao trên  
95 cho tông màu da đẹp tự nhiên,  

làm cho Profile T1 trở thành một lựa 
chọn tuyệt vời. 
 
Thứ ba, Bernard và các đồng nghiệp của 
ông coi động cơ LED của T1 Profile là 
“rất hiệu quả” và họ cũng ngay lập tức 
thích sự êm ru của quạt! Ông nhận xét: 
“ Máy hoạt động rất êm và đây chính 
xác là thứ chúng tôi đang m kiếm.  
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“Những bộ đèn này hoàn toàn phù hợp 
với môi trường và  giải quyết các vấn đề 
về ánh sáng mà chúng tôi gặp phải tại 
Châtelet. Ông kết luận: “Đó là một nh 
năng mạnh mẽ tạo ra ánh sáng đẹp. 
Mặc dù các Cấu hình T1 ở bên cạnh sân 
khấu hiếm khi được sử dụng cho gobos, 
nhưng những cấu hình được đặt ở trên 
và ngang bằng với sân khấu cho phép 
khách mời đắm chìm trong khung cảnh 
tráng lệ, nơi ánh sáng, các đặc điểm và 
hình dạng kiến trúc kết hợp hoàn hảo 
với époque ngoạn mục của địa điểm 
phong cách trang trí cổ điển ‐ nhung  

đỏ, đèn chùm phô trương, chi ết mạ 
vàng và thạch cao ‐ tô điểm cho khán 
phòng. Các đèn T1 khác, được đặt ở vị 
trí ngang trên ban công tầng ba để chiếu 
sáng sân khấu, cũng có thể được sử 
dụng làm đèn beam và được đóng lại 
chính xác để làm nổi bật các bức tranh 
và tác phẩm thế kỷ 19 tô điểm mặt dưới 
của trần nhà hình vòm lớn ở trung tâm.  
 
T1 Profile là một đèn cố định độc đáo lý 
tưởng cho môi trường sân khấu và 
camera nhờ CRI cao "chống nhấp nháy" 
và nhiều nh năng đặc biệt khác. 

 
robe.cz 
Ảnh © Dimitri Bourriau 

Ảnh © hoặc lịch sự Robe France 
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Amnesia là ngôi nhà của những người 
yêu âm nhạc trên khắp thế giới và có 
lẽ là câu lạc bộ mang nh biểu tượng 
nhất của Ibiza với danh ếng toàn cầu. 
Sau 2 năm im ắng vì Covid‐19, địa 
điểm mở cửa trở lại trong một đêm 
chật kín người và đặc biệt hơn nữa khi 
đây còn là lễ khánh thành hệ thống âm 
thanh KV2 mới toanh tại Main Room, 
mang đến trải nghiệm âm thanh ở 
Amnesia sang một tầm cao khác. 
 
Theo giám đốc nghệ thuật lâu năm của 
Amnesia, Mar n Vega, hay còn gọi là 
Mar‐T, không có nghi ngờ gì về việc 
Phòng chính cuối cùng sẽ nâng cấp lên 
KV2. “Giống như khu vực Ban công, hệ 
thống trong Phòng chính đã được thiết 
kế riêng cho chúng tôi và phục vụ 
chúng tôi rất tốt trong hơn một thập 
kỷ. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển Ban 
công sang hệ thống KV2 vào năm 2019, 
chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự khác 
biệt. Công nghệ đã thay đổi và đã đến 
lúc chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng  

tôi đáng lẽ đã nâng cấp hệ thống trong 
Phòng chính sớm hơn, nhưng đại dịch 
đã cản trở. Tuy nhiên, nó đã cho chúng 
tôi thời gian để làm mọi thứ đúng đắn 
và bây giờ chúng tôi trở lại lợi hại hơn 
xưa!” Mục êu rất đơn giản ‐ để mang  

 

lại trải nghiệm âm thanh giống nhau 
trong Phòng chính cũng như cho Ban 
công ‐ tóm lại, âm thanh câu lạc bộ tốt 
nhất trên đảo. Hệ thống được thiết kế 
bởi Stefano Trevisan từ PLUSMUSIC 
INTERNATIONAL. 
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Hệ thống này dựa trên chín loa SL412 
hoạt động 3 chiều, phân tán rộng, siêu 
mỏng của KV2 kết hợp với bốn mô‐đun 
trung bình thấp VHD8.10 và không dưới 
mười chín loa subVHD2.18J từ series 
HD hàng đầu của công ty cho khu vực 
sàn nhảy chính.  
 
Nhiều loa EX15, ESD10 và ESD12 đóng 
vai trò lấp đầy ban công và khu vực VIP. 
Trevisan giải thích: “Mục đích của 
chúng tôi là mang đến âm thanh tốt 
nhất có thể trong toàn bộ địa điểm, đặc 
biệt là trên sàn nhảy, thể hiện sự hiện 
diện của âm trầm mạnh mẽ ở những 
nơi cần thiết nhất. “Đối với phần còn 
lại, khẩu hiệu là sự rõ ràng, nh linh 
hoạt và sức mạnh không giới hạn. Tôi 
nghĩ chúng tôi đã đạt được điều đó.” 
 
Công nghệ SLA độc đáo của KV2 mang 
đến mức dải động chưa từng có, độ 
méo cực thấp, độ rõ nét cực cao và 
quan trọng là độ nét vô song theo 
khoảng cách nhờ sử dụng các thiết bị 
điện tử hỗn hợp phù hợp với từng bộ 
chuyển đổi nhanh nhất và độ méo  
thấp nhất hiện nay cũng như thiết bị 
điện tử kỹ thuật số với tốc độ lấy mẫu  

 

cao nhất từng được sử dụng trong hệ 
thống loa chuyên nghiệp. 
 
Các DJ thường xuyên và thường trú của 
Amnesia đã nhận thấy sự khác biệt. 
Marco Farone đã chơi cùng câu lạc bộ 
nhiều hơn trong mùa hè này, và anh ấy  
nói, “Một trong những cập nhật quan 
trọng nhất mà Amnesia đã thực hiện 
trong năm nay là hệ thống âm thanh. 
Cả hai phòng đều có âm thanh xuất sắc 
‐ ấm áp và năng động. Tôi thực sự ngạc 
nhiên bởi âm thanh trong Phòng Chính; 
bây giờ nó là một trong những hệ thống 
âm thanh tốt nhất mà tôi đã chơi cho 
đến nay.” 
 
CAAL cũng là khách quen của câu lạc 
bộ, và anh ấy nói thêm, “Đây là hệ 
thống âm thanh hoàn hảo cho Phòng 
chính của chúng tôi. Tôi thích có thể 
nghe nhạc ở trạng thái nh khiết nhất, 
từ tần số thấp đến cao mà không có bất 
kỳ quy trình nào làm thay đổi âm thanh. 
Đó chính xác là những gì KV2 mang lại.” 
 
 
 
kv2audio.com 
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Khi tour  diễn “Icy” của Twenty One 
Pilots bắt đầu, nó đã mang đến cho 
nhà thiết kế ánh sáng Tyler “Shap” 
Shapard cơ hội tạo ra một thiết kế ánh 
sáng trang nhã và giàu trí tưởng tượng 
dựa trên kỹ thuật điều phối không 
gian tạo ra tâm trạng và rung cảm ‐ với 
nhiều sự khác biệt ấn tượng ‐ cho mỗi 
bài hát .  
 
Nền tảng của thiết kế này là 80 đèn 
Robe MegaPointe. Shap yêu thích tốc 
độ tuyệt đối và sức mạnh của 
MegaPointe, “Nó hoàn toàn lấp đầy 
khoảng cách giữa cường độ đủ mạnh 
đối với đèn chính và đủ nhanh đối với 
đèn hiệu ứng”, anh ấy lưu ý, đồng thời 
nói thêm rằng đó là một thiết bị “hoàn 
toàn độc đáo” và không có đèn nào có 
thể sánh ngang trên phương diện “có 
thể làm được rất nhiều” ‐  đó là ước  

mơ của bất kỳ Nhà thiết kế ánh sáng 
nào! MegaPointe được điểm xuyết khắp 
năm "ngón tay" của giàn đèn trên/dưới 
sân khấu, mang lại cho toàn bộ sân khấu 
vẻ hào quang của kiến trúc sang trọng 
và được kết hợp với 21 đèn Robe BMFL 
WashBeam được sử dụng cho ánh sáng 
chính và Shap cũng cực kì tâm huyết với 
những đèn này!  
 
Tám đèn FollowSpot BMFL với camera 

ch hợp là một yếu tố quan trọng khác 
của màn trình diễn ánh sáng này. Shap 
tuyên bố chúng thật “tuyệt vời”. Anh ấy 
nghĩ hệ thống RoboSpot thậm chí còn 
xuất sắc hơn vì số lượng và loại thiết bị 
Robe khác nhau có thể được nối vào 
RoboSpot và được điều khiển từ xa, vì 
vậy anh ấy có thể theo dõi các điểm trên 
khắp giàn đèn ở mọi góc độ. Sáu trong 
số đèn BMFL FollowSpots nằm trên hai  

giàn ở tầng dưới cùng với hai đèn nữa ở 
cuối giàn trên sân khấu.  
 
Shap cũng đã phác thảo 36 đèn Spikies 
vào hệ thống trên sàn, chúng được 
chọn vì kích thước cực nhỏ, độ sáng và 
khả năng xoay 360 độ của chúng. Hai 
mươi chiếc đã được triển khai dọc theo 
đỉnh của bức tường video thấp trên sân 
khấu và phần còn lại nằm rải rác xung 
quanh hai sàn xen kẽ với một dàn các 
máy phun khói phản lực và pháo hoa 
giấy. Anh ấy nhận xét: “Một chiếc đèn 
nhỏ tuyệt vời với nhiều điểm nhấn, khả 
năng thu phóng tốt, lăng kính, hiệu ứng 
bông hoa, khả năng trộn màu tuyệt vời 
và tốc độ siêu nhanh… tất cả trong một 
thiết bị rất nhỏ gọn”. 
 
robe.cz 
 

Ảnh © Todd Kaplan 
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Để cung cấp ánh sáng cho tour diễn 
thế giới của My Chemical Romance, 
công ty sản xuất ánh sáng Penlight đã 
thiết kế một hệ thống được thiết kế 
riêng bao gồm các thiết bị Mar n MAC 
Ultra Performance, MAC Quantum 
Wash, MAC Aura XB và Atomic 3000.  
 
Với thiết kế lởm chởm, không đối xứng 
và bảng màu nhạt, hệ thống chiếu sáng 
của tour diễn phù hợp với sự mô tả của 
sân khấu về sự suy tàn của đô thị lạc 
hậu đồng thời cung cấp phạm vi phủ 
sóng và công suất cần thiết cho các địa 
điểm có quy mô sân vận động. Hệ 
thống nổi bật nhất là Mar n MAC Ultra 
Performance, với 36 thiết bị được sử 
dụng xuyên suốt cả giàn đèn và sáu 
tháp mặt đất có thể thu gọn, được xây 
dựng tùy chỉnh.  
 
Ngoài MAC Ultra Performance, các đèn 
Mar n Atomic 3000 DMX và MAC 
Quantum Wash được đặt trên giàn 
treo. Cuối cùng, hệ thống nổi bật với  
18 Mar n MAC Aura XB, một phiên  
 

bản siêu sáng của đèn wash nguyên  
bản từng đoạt giải thưởng. AJ Pen, chủ 
sở hữu của Penlight cho biết: “Tất cả  
các thiết bị của Mar n đều chú trọng  
rất nhiều vào chất lượng ánh sáng và  
đó là điểm mà họ không thỏa hiệp.  

“Họ luôn đi trước đối thủ; có rất nhiều 
đèn chuyển động thực sự tuyệt vời 
ngoài kia, nhưng của Mar n luôn có 
thêm chút lợi thế đó.” 
 
mar n.com 
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Giải thưởng Xuất sắc AHA|SA năm 
2022 được tổ chức tại Trung tâm Giải 
trí Adelaide vào ngày 18 tháng 10 tại 
Úc. Công ty công nghệ tổ chức sự kiện 
sáng tạo Novatech đã cung cấp toàn 
bộ quá trình sản xuất, bao gồm cả 
thiết bị video cho giải thưởng, sử dụng 
dòng sản phẩm ROE Visual Vanish làm 
tâm điểm chính của căn phòng và các 
tấm Carbon cho màn hình hai bên.  
 
Ngoài việc là một lễ trao giải, buổi dạ 
ệc còn bao gồm chương trình giải trí 

trực ếp để giúp tôn vinh thành ch 
của những người tham dự. Novatech 
đã lựa chọn màn hình LED ROE Visual 
Vanish V8T trong suốt và tấm Carbon 
CB5 cho sân khấu, làm nền cho buổi lễ 
và tổng thể buổi tuối.  Do các nh năng 
độc đáo của nó, màn hình Vanish có 
thể cung cấp màn hình có độ phân giải 
đầy đủ cho các bài thuyết trình và sau 
đó chuyển đổi liền mạch sang sử dụng 
các hiệu ứng ánh sáng để giải trí.  
 
Grace Kuo, Giám đốc Kinh doanh của 
ROE Visual chia sẻ: “Xin chân thành  

cảm ơn Novatech đã mang các bảng đèn 
LED Vanish V8T và Carbon CB5 của 
chúng tôi đến với ngành khách sạn, thể 
hiện khả năng và phạm vi của các bảng 
này. “Chúng tôi được thúc đẩy bởi sự 
phát triển của công nghệ màn hình LED 
và nơi chúng tôi có thể thấy nó phát 
triển trong tương lai.” 
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Thunder Audio gần đây đã cung cấp hệ 
thống âm thanh cho chuyến lưu diễn 
“Can’t Stop Us Now” của Pitbull với hệ 
thống dàn line Array JBL Professional 
VTX và bộ khuếch đại Crown tại các 
sân vận động và nhà hát trên khắp  
Bắc Mỹ. 
 
“Chúng tôi cần một hệ thống có thể 
đồng thời mang đến âm thanh urban và 
âm thanh pop. Hệ thống VTX đáp ứng 
mọi êu chí mà chúng tôi đang m 
kiếm trong chuyến lưu diễn này, nơi 
yêu cầu tôi kết hợp một ban nhạc sống 
với âm thanh pop urbsn. Phản hồi của 
hệ thống được cân bằng với nhiều mức 
thấp và truyền tải rất rõ ràng bản phối 
của tôi,” Will Madera, Kỹ sư Front‐Of‐
House của Pitbull cho biết.  
 
Hệ thống âm thanh động của chuyến 
tham quan có nhiều mẫu loa từ dòng 
giải pháp âm thanh chuyên nghiệp VTX. 
Hàng chính trái phải gồm 36 loa JBL VTX 
V25 (mỗi bên 18 thùng). 
 
Để đảm bảo toàn bộ phạm vi phủ sóng 
tại các địa điểm, thiết kế hệ thống của 
Turner cũng bao gồm 24 loa VTX A12 
dạng treo lơ lửng (12 hộp mỗi bên), 16 
VTX A8 dạng bao quanh loa 270 độ 
(tám loa mỗi bên) và tám VTX A8 ở phía 
trước lấp đầy.  

Để bổ sung cho các mức cực thấp, 16 
loa sub có thể chia mảng 18 inch VTX 
S28 (tám loa con mỗi bên) đã được đặt 
phía sau hoặc bên cạnh các hộp loa V25. 
Ngoài ra, nhóm Thunder Audio đã triển 
khai 24 loa sub VTX B28 trên sàn phía 
trước sân khấu, được sắp xếp thành 
tám mảng cardioid, mỗi mảng có ba 
hộp. Turner và nhóm của anh ấy đã 
cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ 
thống với tổng cộng 92 bộ khuếch đại 
Crown I‐Tech 12000HD, cung cấp nhiều  

khoảng trống hơn để mang lại trải 
nghiệm âm thanh sống động có sức ảnh 
hưởng ở bất kỳ địa điểm nào.  
 
Cuối cùng, Turner đã sử dụng JBL Array 
Link—một ứng dụng đồng hành trên 
thiết bị di động hoạt động cùng với 
phần mềm LAC‐III mới nhất của JBL— 
để phổ biến nhanh chóng và đáng n 
cậy tất cả các chi ết kỹ thuật cần thiết 
cho nhóm của anh ấy để triển khai loa 
line array JBL VTX mỗi ngày. 
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Turner nói: “Tôi muốn đề cập đến việc có mã QR từ phần mềm 
Line Array Calculator thật tuyệt vời biết bao. “Nó ết kiệm rất 
nhiều thời gian mỗi ngày bằng cách cung cấp thông n chính 
xác cho nhóm của tôi bằng ứng dụng Array Link trên điện thoại. 
Ứng dụng Array Link cung cấp cho mỗi người lắp đặt tất cả 
thông n chi ết họ cần để triển khai treo một cách nhất quán 
và hiệu quả, từ trọng lượng điểm, góc, vị trí thanh bay, chiều 
cao cắt, v.v. Tôi ước các nhà sản xuất khác có nh năng này vì 
nó giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng vào mỗi buổi sáng và 
giúp tôi có vài phút rảnh rỗi khi làm việc tại chỗ vào buổi sáng.” 



Lễ khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh 
Thiểm Tây lần thứ 17 được tổ chức tại 
Trung tâm thể thao Ngọc Lâm. Với 
công nghệ và thiết bị ên ến, màn 
trình diễn ngoài trời phản ánh vẻ đẹp 
của thiên nhiên, con người và thời đại.  
 
Tại Nhà thi đấu thể thao với 6.000 chỗ 
ngồi, các dãy đèn pha Tarpon 72Q Plus 
được bố trí trong khán phòng để phối 
hợp với các thiết bị chiếu sáng khác 
phục vụ cho việc trình diễn nghệ thuật 
trên sân khấu. Nó mang lại cảm giác về 
vẻ đẹp mờ ảo khiến khán giả đắm chìm 
trên sân khấu vì hiệu ứng wash rực rỡ 
của nó có thể phối hợp ánh sáng động 
trên sân khấu từ màu trắng lạnh trang 
trọng đến màu sáng rực rỡ. Với nhiều 
màu RGBW và công nghệ DIM4 16Bit 
thông minh, hiệu quả cao và đầu ra 
đồng đều tạo ra bầu không khí thoải 
mái.  
 
Ở bên ngoài Trung tâm Thể thao, đèn 
Eidolon profile 1500M chiếu sáng chính 
xác các vật thể hình tam giác để đạt  

 

được hiệu ứng wash 3D 
và gobo. Chúng thể hiện 
các đặc điểm kiến trúc 
độc đáo của trung tâm 
thể thao, với gobo quay, 
hệ thống khung chính 
xác, lăng kính và hiệu 
ứng lọc sương, trung 
tâm thể thao trở thành 
một ngôi sao sáng trong 
thành phố.  
 
71000Lux @ 5m, công 
suất cao 1200W, chùm 
sáng mạnh & sắc nét và 
hiệu ứng màu đồng 
nhất làm nổi bật các đặc 
điểm của trung tâm thể 
thao. Đèn chiếu trong 
mọi thời ết với êu 
chuẩn IP65 đảm bảo 
việc khai mạc Đại hội 
một cách tuyệt vời. 
 
 
yajiang.cn 
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Lễ khai mạc Đại hội thể thao tỉnh 
Giang Tô lần thứ 20 được tổ chức tại 
Công viên thể thao Thái Châu, Trung 
Quốc. Màn đồng diễn văn nghệ, thể 
thao với chủ đề “Phượng hoàng mang 
điềm lành cho non nước, sông biển 
hiền hòa” được gọi là Màn trình diễn 
của công nghệ hình ảnh. Các công nghệ 
mới như trình chiếu laser, màn hình di 
động, tương tác giữa người với màn 
hình, 3D bằng mắt thường, thực tế 
tăng cường AR, v.v. hội tụ trên sân 
khấu và màn hình lớn của thương hiệu 
Gloshine đã mang đến một bữa ệc thị 
giác âm thanh đa phương ện chất 
lượng cao  

 

Tổng cộng gần 2.000 mét vuông màn 
hình lớn thương hiệu Gloshine đã được 
sử dụng trong lễ khai mạc Đại hội, bao 
gồm 1.792 mét vuông màn hình LED sân 
khấu chuyên nghiệp ngoài trời  Zebra 
Series và 142,5 mét vuông màn hình LED 
ngoài trời sợi carbon độ nét cao Carbon 
Series.  
 
Phía trên đường băng dài 100 mét của 
sân chơi treo cả dãy màn hình LED sân  
khấu chuyên nghiệp ngoài trời Zebra 
Series rực rỡ sắc màu. Khi camera xoay, 
một đêm trăng mờ ảo bên ngoài bầu 
trời đầy sao. Và những bông hoa mận 
nhỏ có thể được nhìn thấy rõ ràng.  

 
Độ dày của Zebra Series chỉ 
62cm, siêu nhẹ và mỏng, góc 
nhìn cực rộng, độ ổn định 
cao, hình dạng sân khấu đa 
góc độ phong phú và có thể 
thay đổi, là màn hình LED 
thường được sử dụng trong 
các sự kiện văn hóa thể thao 
quy mô lớn ngoài trời và sân 
khấu ệc tùng.  
 
 

 

Máy quay phóng to, trung tâm của địa 
điểm đang từ từ ến đến “Các đình và 
chùa thoáng mát”, và hình ảnh của các 
nam nữ diễn viên nổi ếng thấp thoáng, 
biến thành Cổng trăng của vườn hoa 
Mai… …Ánh sáng và bóng tối lên xuống , 
đây là “studio ảnh” do Carbon Series 
xây dựng, có thể ếp xúc gần gũi với 
các nghệ sĩ biểu diễn của Kunqu Opera.  
 
Lễ khai mạc Đại hội thể thao tỉnh Giang 
Tô lần thứ 20 đã kết thúc viên mãn, Đại 
hội đang diễn ra sôi nổi và nh thần thi 
đấu chăm chỉ của các vận động viên sẽ 
được truyền mãi. Gloshine cũng sẽ ếp 
tục phát triển và cho ra đời những 
“màn hình” hay như mọi khi, chúc Đại 
hội diễn ra thành công viên mãn và các 
Vận động viên đạt thành ch cao! 
 
 
 
 
 
 
 
gloshine.com 
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Để cung cấp công nghệ AV linh hoạt và 
trực quan cho nhiều sự kiện và nh 
huống khác nhau, công ty Mahajak 
Development có trụ sở tại Thái Lan đã 
lắp đặt các hệ thống AV nối mạng của 
HARMAN Professional Solu ons tại 
Trung tâm Học tập Sarnsara mới của 
MTLA ở Thái Lan.  
 
Để đảm bảo rằng dãy phòng có thể hỗ 
trợ nhiều mục đích khác nhau—bao 
gồm hội thảo, cuộc họp, thảo luận 
nhóm và các hoạt động khác—MTLA đã 
chuyển sang nhà ch hợp đáng n cậy 
Mahajak Development để trang bị cho 
Trung tâm Giáo dục Sarnsara công nghệ 
AV mới nhất và hệ thống âm thanh 
thân thiện với người dùng .  
 
Khán phòng chính hiện được lắp đặt hệ 
thống loa cột JBL CBT 100 LA‐1 mang 
đến chất lượng âm thanh rộng và cân 
bằng trong không gian rộng lớn. Bàn 
điều khiển âm thanh kỹ thuật số 
Soundcra  Si Expression giúp dễ dàng  

quay số trong các 
bản phối chất lượng 
chuyên nghiệp một 
cách nhanh chóng, 
ngay cả đối với 
người dùng có kinh 
nghiệm âm thanh 
hạn chế. Để đảm 
bảo chất lượng âm 
thanh tuyệt vời và 
rõ ràng cho nhiều 
ứng dụng khác 
nhau, không gian 
hội họp và phòng 
hội thảo cũng được trang bị loa âm trần 
JBL Control Series 14C/T, 16C/T và 
18C/T, tương thích hoàn hảo với kiến 
trúc trần nhà.  
 
Cả khán phòng và phòng hội thảo lớn 
nhất đều có màn hình LED cơ giới nổi 
bật dành cho nội dung video. Để đảm 
bảo hoạt động đáng n cậy và hỗ trợ 
nhiều định dạng analog và kỹ thuật số, 
Mahajak đã cài đặt bộ điều khiển ch  
 
 

hợp AMX NX‐2200 Netlinx, cung cấp 
nền tảng có thể mở rộng với khả năng 
tương thích ngược và các nh năng bảo 
mật mạng mở rộng. Bàn điều khiển cảm 
ứng Sê‐ri AMX Modero G5 cho phép 
người dùng truy cập điều khiển thông 
qua một giao diện đơn giản, đẹp mắt và 
được sắp xếp hợp lý. 
 
 
pro.harman.com 
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Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 17 
diễn ra vào tháng 11 năm 2022 tại Bali. 
Là diễn đàn đa phương chiến lược kết 
nối các nền kinh tế phát triển và mới 
nổi lớn trên thế giới, Hội nghị thượng 
đỉnh G20 sẽ được cả thế giới mong đợi 
và quan tâm trong môi trường kinh tế 
‐ chính trị quốc tế phức tạp hiện nay.  
 
Hiện tại, Hội nghị thượng đỉnh G20 đã 
tổ chức các cuộc họp của các nhóm 
công tác sơ bộ và các cuộc họp khác, 
bao gồm nhiều lĩnh vực như thương 
mại, đầu tư, tài chính và giáo dục.  
Sản phẩm nổi bật của YES TECH, Magic 
Stage, được sử dụng để tạo ra các màn 
hình LED khổng lồ làm nền cho địa 
điểm tổ chức chuỗi cuộc họp G20, với 
bố cục đa điểm để trình bày toàn bộ 
ứng dụng màn hình LED tại địa điểm.  
Tại các địa điểm hội nghị lớn với hiệu 
ứng hiển thị tuyệt vời và trạng thái hoạt 
động ổn định cao để hiển thị cho người 
tham gia chương trình nghị sự của địa 
điểm, phát sóng trực ếp, kết nối từ xa 
và màn hình nội dung khác. Chủ đề của 
hội nghị thượng đỉnh G20 Indonesia 
năm 2022 này là "Cùng nhau phục hồi, 
phục hồi mạnh mẽ hơn", YESTECH với 
sức mạnh công nghệ hiển thị tuyệt vời 
hỗ trợ cho hội nghị thượng đỉnh lần này 
sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật 
Bản năm 2019. 
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Phiên bản 2022 của Lễ hội Công dân 
Toàn cầu có hai sự kiện diễn ra đồng 
thời vào ngày 24 tháng 9 tại Hoa Kỳ và 
Ghana. Phiên bản Hoa Kỳ diễn ra ở 
Manha an tại Great Lawn của Công 
viên Trung tâm và có các màn trình 
diễn nổi bật của Metallica, Mariah 
Carey, v.v. Các nhà tổ chức buổi hòa 
nhạc một lần nữa đã thuê Firehouse 
Produc ons để cung cấp hệ thống âm 
thanh đủ mạnh không chỉ cho một lễ 
hội lớn với hàng nghìn người tham  
dự mà còn là hệ thống có thể cung  
cấp năng lượng cần thiết cho một  
buổi hòa nhạc của Metallica.  
 
Để đảm bảo vùng phủ sóng rộng và 
chất lượng âm thanh cân bằng với độ 
rõ nét và tác động, Firehouse 
Produc ons đã triển khai giải pháp âm 
thanh trực ếp JBL VTX hoàn chỉnh, 
được thiết kế bởi Paul Bauman của PdB 
Sonic Design và có hơn 100 loa line 
array VTX V25‐II. Bauman cho biết: 
“Thiết kế âm thanh cho GCF 2022 là 
một thử thách thú vị và một trong 
những mục êu chính là thiết kế một 
hệ thống mạnh mẽ phù hợp với nh 
thần của Metallica.  

“Đã từng làm việc tại Lễ hội Công dân 
Toàn cầu nhiều lần, tôi đã quen thuộc 
với không gian sẽ được bao phủ, nhưng 
chúng tôi cần mở rộng quy mô cho 
Metallica. Chúng tôi đã sử dụng giải 
pháp line array JBL VTX hoàn chỉnh, bao 
gồm 36 thùng loa V25‐II (18 loa mỗi 
bên) cho hệ thống LR chính, được bổ 
sung bởi bốn loa V25‐II được phân phối 
phía trước và hai V25‐II xếp chồng lên  

 

nhau trên ba loa siêu trầm S28 cho  
ou ill. Hệ thống được bổ sung bởi hai 
tháp có độ trễ gần gồm 15 loa V25‐II 
mỗi tháp và hai vị trí có độ trễ xa với 
mười hai loa V25‐II mỗi tháp. Trước 
đây, độ trễ gần và độ trễ xa tương ứng 
là chín loa. Các loa V25‐II bổ sung đã 
mang đến cho chúng tôi âm thanh 
mạnh mẽ mà chúng tôi cần cho 
Metallica.” 
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Ngoài Sân khấu Chính, còn 
có một sân khấu phụ—Sân 
khấu Skyline—nằm ngay 
phía sau FOH. Cung cấp 
vùng phủ sóng từ Sân khấu 
Skyline trở lại sân khấu 
chính, một cụm trung tâm 
gồm sáu loa VTX V20 được 
treo từ cần trục treo tường 
video tròn. 

pro.harman.com 



Các kỹ thuật viên của INFiLED đã gắn 
một màn hình rộng 187 mét vuông 
trên mặt ền của Trung tâm mua sắm 
Henderson Metropolitan ở quận 
Hoàng Phố, Thượng Hải. Màn hình 
được sử dụng để cung cấp thông n  
về các sự kiện trong trung tâm mua 
sắm và quảng cáo các thương hiệu  
liên quan.  
 
Henderson Metropolitan nằm trong 
khu kinh doanh lõi của Thượng Hải ‐ 
Trung tâm mua sắm dành cho người đi 
bộ trên Đường Đông Nam Kinh. Nó có 
một khu vực mua sắm toàn diện rộng 
khoảng 35.450 mét vuông trên 9 tầng, 
bao gồm Apple Store, NIKE Kicks 
Lounge, FILA FUSION và các cửa hàng 
hàng đầu khác của các thương hiệu nổi 
ếng. Với nhu cầu quảng bá thương 

hiệu ngày càng tăng, trung tâm dự định 
thực hiện một dự án hiển thị nổi bật.  

Cân nhắc bối cảnh lắp đặt của dự án là 
ngoài trời, Henderson Metropolitan đã 
quyết định sử dụng màn hình INFiLED LX 
series làm giải pháp hiển thị. Dòng sản 
phẩm này có khả năng bảo vệ IP65 với 
vỏ bọc ngăn chặn sự xâm nhập của bụi 
và chất lỏng để tránh làm hỏng các 
thành phần màn hình. Hơn nữa, nó hỗ 
trợ hoạt động trong môi trường từ ‐20� 
đến 50�, ngay cả trong thời ết khắc 
nghiệt với nhiệt độ cao hoặc lạnh giá, 
hoạt động của nó vẫn ổn định và không 
bị xáo trộn.  
 
Ngoài độ n cậy khi vận hành, LX series 
còn xuất sắc về thiết kế kỹ thuật. Nó có 
các cảm biến ánh sáng ên ến tự động 
điều chỉnh độ sáng theo môi trường 
xung quanh, giúp nội dung màn hình 
luôn hiển thị rõ ràng. Hơn nữa, nó có 
DMS (Hệ thống giám sát hiển thị), có thể 
cung cấp dữ liệu trạng thái thời gian  
 

 
thực của màn hình cho bộ phận phụ trợ 
vận hành thông qua máy chủ đám mây, 
bao gồm nhiệt độ, nguồn điện, cảnh 
báo lỗi, v.v., để các kỹ thuật viên có thể 
thực hiện bảo trì kịp thời . 
 
 
 
 
Infiled.com  
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Phản ánh nh thần của KoRn và âm 
nhạc của họ là một màn trình diễn 
video và 20 tổ hợp ánh sáng  mạnh 
mẽ, nhanh chóng do Thomas “Church” 
Christmann điều hành trên bàn điều 
khiển ChamSys MagicQ MQ500, nổi 
bật với đèn nền sáng chói, tường 
video xuyên thấu, bảng màu đậm,  
và hình ảnh hoành tráng. 
 
Là người dùng ChamSys trong hơn 10 
năm, Christmann chia sẻ bố cục trực 
quan thân thiện với người dùng và quy 
trình làm việc của MQ500 Stadium là 
rất quan trọng để giúp anh ấy tạo và  
 
 

điều hành giao diện hoành tráng, đặc 
trưng cho chương trìnhn của KoRn. 
 
Anh ấy nói: “Tôi thích sử dụng ngoại 
hình và cảnh lớn trong n hiệu của 
mình, sau đó thêm các cuộc tấn công 
khó khăn khi cần thiết. “Các nh năng 
Group Effects và Group Cues trong 
ChamSys của tôi rất hữu ích về mặt này, 
vì chúng tôi có khá nhiều giao diện trong 
đó chúng tôi có nhiều đồ đạc hoạt động 
cùng nhau như một hiệu ứng duy nhất. 
Tôi cũng rất đơn giản để thay đổi Hiệu 
ứng nhóm để phù hợp với các cấu hình 
sân khấu khác nhau khi chúng tôi di  

chuyển từ địa điểm này sang địa điểm 
khác. Tôi đang sử dụng rất nhiều hiệu 
ứng nhóm trong tất cả các tùy chọn.” 

chamsysusa.com 
Ảnh © Steve Trasher 
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Luôn dẫn đầu sự đổi mới, Absen đã 
phát triển một loạt màn hình LED theo 
mô‐đun mới với các nh năng thiết kế 
mạnh mẽ để đáp ứng sự khắt khe của 
thị trường sân khấu cho thuê và sản 
xuất sự kiện, với thiết kế nguyên gốc 
dự đoán các yêu cầu mới nhất của thị 
trường. Absen hân hạnh thông báo 
giới thiệu Neptune Series (NT).  
 
Neptune Series đặt êu chuẩn mới về 
trọng lượng nhẹ và kết hợp các nh 
năng mới để tạo điều kiện lắp đặt một 
người nhanh chóng và dễ dàng. Với khả 
năng bảo vệ cạnh chắc chắn, dòng màn 
hình này tự hào có thiết kế chống va 
chạm sáng tạo trong một hệ thống cho 
phép bảo trì cả phía trước và phía sau 
nếu có ít thời gian. 
 
Độ sáng cao, tốc độ làm mới cao và nh 
sáng tạo được ch hợp sẵn trong 
Neptune Series với ba model:  NT2.6, 
NT2.9 và NT3.9W, để đáp ứng nhu cầu 
trong nhà và ngoài trời của ngành sự 
kiện. Model ngoài trời NT3.9W của 
Neptune Series thậm chí có thể được 
cấu hình làm sàn sân khấu, đơn giản 
hóa việc tạo môi trường nhập vai cho 
mọi trình cài đặt sự kiện. 

Các mẫu bảng điều khiển trong nhà 
NT2.6 và NT2.9 có độ sáng 1000NIT 
trong khi mẫu bảng điều khiển ngoài 
trời NT3.9W có độ sáng 4000NITS mạnh 
mẽ.  
 
Tốc độ làm mới cao 3840Hz đảm bảo 
hiệu suất hình ảnh vượt trội để tạo ra 
những khoảnh khắc sự kiện tuyệt đẹp 
cho những người tham dự trực ếp 
cũng như khán giả truyền hình. 
 
Chìa khóa cho cấu hình theo mô‐đun 
thích ứng của Neptune Series là thiết kế 
đa nền tảng hiệu quả về chi phí. Có thể 
sử dụng các mô‐đun màn hình từ 
Neptune Series với các bước pixel khác 
nhau trên cùng một khung hình. Khả 
năng hiển thị này mang lại sự linh hoạt 
cho người cài đặt đểcó thể điều chỉnh 
pixel pitch của màn hình để ết kiệm chi 
phí. 
 
Với trọng lượng 7,5Kg, các tấm NT 500 x 
500mm rất nhẹ để vận chuyển và lắp 
đặt đơn giản chỉ cần một người. NT 
Series cũng bao gồm bảng điều khiển 
trong nhà có trọng lượng 12,5Kg 500 x 
1000mm để xây dựng màn hình quy mô 
lớn nhanh chóng và hiệu quả. 
 
 

Việc ghép nối theo chiều dọc hỗn hợp 
của các tấm có kích thước khác nhau 
cho phép màn hình được điều chỉnh 
linh hoạt hơn và hệ thống khóa hỗ trợ 
quá trình lắp đặt một người nhanh 
chóng.  
 
Kết nối dọc chắc chắn đảm bảo an toàn 
đặc biệt cho màn hình treo, trong khi 
khóa bên ngang được kết nối chặt chẽ 
giúp cải thiện hiệu quả độ phẳng của 
màn hình giữa các bảng. 
 
Để đáp ứng những kỳ vọng cao của thị 
trường, Neptune Series của Absen áp 
dụng thiết kế chống va chạm được coi 
là tốt nhất để tránh va chạm trực ếp 
giữa đèn LED và mặt đất.  
 
Các đèn LED được bảo vệ hoàn toàn ở 
cạnh màn hình bằng thiết bị nhô ra và 
thiết bị bảo vệ lật ở các góc màn hình. 
 
Khi đã vào vị trí, các màn hình được kết 
nối bằng đầu nối cáp hàng không chất 
lượng cao để cấp nguồn và truyền dữ 
liệu. Tính toàn vẹn của các đầu nối giúp 
truyền n hiệu dữ liệu và nguồn điện 
ổn định, kết hợp với cáp chất lượng cao 
để giảm hơn nữa tỷ lệ hỏng hóc. 
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Với sự bảo mật được đảm bảo, sức 
sáng tạo có thể bay cao. Neptune series 
cung cấp các khả năng tạo đường cong 
mở rộng, có thể hỗ trợ các đường cong 
có thể điều chỉnh từ ‐7,5 độ đến +10 
độ, cung cấp 2,5 độ cho mỗi đơn vị điều 
chỉnh để tạo ra nhiều hình dạng khác 
nhau và sân khấu sáng tạo hơn.  
 
Có sẵn nhiều giải pháp hỗ trợ cài đặt để 
treo hoặc xếp màn hình để dễ dàng đáp 
ứng các yêu cầu đa dạng của môi 
trường. Cũng như các thanh treo toàn 
màu đen hỗ trợ lắp đặt treo, hệ thống 
giàn vuông cũng có sẵn để cho phép 
ếp cận ết kiệm chi phí vật liệu và 

nhân công cực kỳ quan trọng.  
 
Neptune Series của Absen nắm bắt các 
yêu cầu sản xuất sự kiện mới nhất trong 
một gói được xây dựng có mục đíchvà 
sáng t ạo, đó là lý do tại sao chúng tôi 
nói, “Lựa chọn khôn ngoan, Sân khấu 
lớn”. 
 
 
 
 
 
 
 
absen.com 
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Dear Reality ra mắt EXOVERB, một 
plugin reverb hoàn toàn mới bổ sung 
nhận thức về chiều sâu và chiều rộng 
ba chiều chưa từng thấy cho các sản 
phẩm âm thanh nổi. Pha trộn bản phối 
với âm vang tự nhiên nhất, plugin 
cung cấp 50 cảnh âm thanh chân thực, 
dựa trên công cụ hồi âm độc quyền 
của EXOVERB với đa IR không gian 
tổng hợp. Kết hợp các nguyên tắc cơ 
bản của thính giác không gian, 
EXOVERB cho phép kiểm soát nâng cao 
nhận thức về khoảng cách không gian, 
điều này sẽ làm sạch bản phối âm 
thanh nổi, để lại nhiều không gian hơn 
cho các nhạc cụ bổ sung. 
 
EXOVERB cung cấp 50 cảnh âm thanh 
được tùy chỉnh thủ công theo bốn danh 
mục (Ambiences, Rooms, Halls, and 
Plates), được điều chỉnh hoàn hảo để 
sản xuất âm nhạc hiện đại. Mỗi preset 
dựa trên nhiều phản hồi xung tổng hợp 
(IR) được phát triển bằng phần mềm 
độc quyền của Dear Reality và chuyên 
môn về âm thanh sống động.  
 
Achim Fell, đồng giám đốc điều hành 
của Dear Reality, giải thích thêm: “Mặc 
dù công nghệ âm thanh không gian 
mang đến những góc nhìn mới về âm  

 
thanh và sự đắm chìm của người nghe, 
nhưng người ta thường bỏ qua rằng âm 
thanh nổi cũng có thể tạo ra trường âm 
thanh đắm chìm với độ sâu chân thực – 
nếu được thực hiện đúng cách. rằng 
“với EXOVERB, chúng tôi mở khóa khả 
năng này bằng cách áp dụng các nguyên 
tắc cơ bản của công nghệ âm thanh 
không gian cho plugin reverb cho âm 
thanh nổi thuần túy đầu ên của chúng 
tôi.” 

 
Để phù hợp với triết lý dễ sử dụng của 
Dear Reality, EXOVERB có giao diện 
người dùng đơn giản, trong đó hồi âm 
có thể được điều chỉnh hoàn hảo cho 
từng hỗn hợp riêng lẻ. Một miếng đệm 
hình tam giác sáng tạo giúp chọn sự 
pha trộn hoàn hảo giữa reverb, phản xạ 
sớm và n hiệu khô bằng cách đặt tỷ lệ 
phản xạ sớm và hồi âm muộn trên trục 
x và mức n hiệu khô và ướt trên trục 
y.  
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Hơn nữa, EXOVERB cung cấp quyền 
truy cập trực ếp vào các tham số 
thường được sử dụng như Độ trễ 
trước, Kích thước, Độ phân rã và Độ 
rộng mà người dùng không cần phải đi 
sâu vào các menu phụ như với nhiều 
công cụ hồi âm khác. 
 
Theo mặc định, EXOVERB mang lại cảm 
giác sâu hơn với sự phân tách không 
gian tự nhiên. Sử dụng tham số Độ sâu, 
không gian trước sau của bản phối có 
thể được điều chỉnh thêm, do đó tăng 
cảm nhận về độ sâu trong hỗn hợp âm 
thanh nổi. 
 
“Nhận thức về các sự kiện thính giác 
được liên kết chặt chẽ với vị trí của 
chúng trong không gian,” Felix Lau, 
Giám đốc sản phẩm tại Dear Reality  
giải thích.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Niềm đam mê về mối quan hệ giữa vị 
trí của âm thanh trong không gian và 
cách bộ não của người nghe cảm nhận 
và tái tạo vị trí của nó là điều đã đưa tôi 
đến với âm thanh không gian ngay từ 
đầu. Với EXOVERB, chúng tôi hiện đang 
làm cho mối quan hệ này có thể ứng 
dụng cho các sản phẩm âm thanh nổi.” 
 
Hơn nữa, EXOVERB cung cấp ba EQ 
riêng biệt để định hình n hiệu phản xạ 
sớm, suy giảm và n hiệu tổng. Mỗi EQ 
3 băng tần bao gồm bộ lọc low‐shelf, 
tham số và high‐shelf để có được âm 
thanh hồi âm tối ưu cho bản phối. 
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Nhấp vào liên kết để biết thêm thông n : h ps://www.dear‐reality.com/products/exoverb 

Tăng tốc quá trình trộn sáng tạo: Bàn phím tam 
giác sáng tạo của EXOVERB cho phép bạn đạt 

được điểm ngọt ngào một cách trực quan 

EXOVERB cung cấp ba EQ 3 băng tần linh hoạt để mang  
lại sự linh hoạt về âm sắc tối đa 

EXOVERB vượt xa âm thanh nổi hai chiều, dựa vào công cụ hồi âm 
độc quyền của Dear Reality với đa IR không gian tổng hợp 
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 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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