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Điều khoản từ bỏ trách nhiệm: Bản quyền đã được bảo hộ. Không một phần nào của tạp chí 
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NỐI NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA 
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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  

 Truss + Rigging  

 Nhạc cụ  

 Âm thanh cổ điển 

ĐĂNG KÝ NGAY VÀ NHẬN TIN ĐĂNG ĐẦU TIÊN MIỄN PHÍ  

Nhấn vào đường dẫn sau  WWW.BUYNSELLAVL.COM 



Máy chiếu laser Chris e® HS Series 
1DLP® đã mang đến sự sống động cho 
hành nh hư cấu Nebula, mê hoặc 
khán giả bằng những hình ảnh sống 
động trong một mái vòm được thiết 
lập trong Công viên Văn hóa Đầm Sen, 
một công viên giải trí nổi ếng ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Với êu đề “Nebula – Hành nh ánh 
sáng”, show diễn hình ảnh độc đáo này 
diễn ra trong một mái vòm bơm hơi có 
đường kính 15 mét (49 feet) và cao 8 
mét (26 feet). Nó sử dụng nhiều công 
nghệ khác nhau bao gồm một số máy 
chiếu laser Chris e D20WU‐HS, ánh 
sáng tương tác, hiệu ứng laser và đạo 
cụ thực tế để đưa du khách đến một vũ 
trụ thú vị lấy cảm hứng từ Avatar: The 
Way of Water. Ý tưởng này được lên ý 
tưởng và thực hiện bởi Alta Media, đối  
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tác đáng n cậy của Chris e, chuyên về 
ch hợp hệ thống, nội dung số và công 

nghệ giải trí trình diễn. 
 
“'Nebula – Hành nh ánh sáng' kể câu 
chuyện về bốn nguyên tố ‐ không khí, 
đất, nước và lửa ‐ được kết hợp liền 
mạch với nhau bằng nhiều công nghệ 
khác nhau để tạo ra một chương trình 
hấp dẫn có vũ trụ bình dị, các hành nh  

và cây cối của tâm hồn và sự sống gắn 
kết mọi thứ lại với nhau,” ông Tài  
Hoàng, đồng sáng lập & CEO Alta Media 
cho biết. “Trong số những điểm nổi bật 
của chương trình này là các phép chiếu 
được thực hiện bởi máy chiếu Chris e 
D20WU‐HS được lắp đặt ở các mặt đối 
diện của mái vòm. Mỗi máy chiếu được 
trang bị một ống kính mắt cá Navitar và 
chúng tôi có thể lấp đầy mái vòm bằng  

 
những hình ảnh ngoạn mục 
bằng cách đặt các máy chiếu 
cách mặt đất khoảng 1,8 mét. 
 
Hoàng chia sẻ rằng toàn bộ 
quá trình sản xuất dự án này 
từ khâu lên ý tưởng đến lắp 
đặt đã được hoàn thành trong 
vòng 10 ngày làm việc, một kỳ 

ch mà các nhà ch hợp hệ 
thống tại Việt Nam không dễ 
dàng đạt được.  
 
“Nhờ kinh nghiệm trước đây 
của chúng tôi trong các 
chương trình quy mô lớn, 
công phu như The Masked 
Singer Vietnam và nhiều buổi 
biểu diễn trực ếp, chúng tôi 
có thể kết hợp buổi giới thiệu 
trang nhã này bằng cách sử 
dụng các nội dung được tạo 
riêng. Tôi hài lòng rằng nội 

dung được kết hợp hoàn hảo với các 
máy chiếu Chris e HS Series, mang đến 
hình ảnh bắt mắt mà du khách cả già 
lẫn trẻ đều có thể thưởng thức trọn vẹn 
và đánh giá cao trong kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán hàng năm.” 
 
 
 
chris edigital.com 

AVL VIỆT NAM 

WWW.AVLTIMES.COM 



Nằm ở ngoại ô Fort Worth, Hoa Kỳ,  
các cơ sở của Mansfield Independent 
School District (ISD) bao gồm Trung 
tâm biểu diễn nghệ thuật Dr. Jim 
Vaszauskas, một cơ sở được sử dụng 
cho các sự kiện sân khấu và nhạc sống. 
Trong thời gian xảy ra đại dịch, cơ sở 
này bắt đầu gặp phải các sự cố hết hạn 
sử dụng với một số công nghệ cao cấp, 
đòi hỏi phải tân trang lại toàn bộ. 
 
Giải pháp PA được đề xuất được thiết 
kế xung quanh loa line array Electro‐
Voice X2 kết hợp với bộ khuếch đại IPX 
series của Dynacord. DSP, độ trễ thời 
gian, tối ưu hóa loa và điều khiển hệ 
thống đã được lập trình vào bộ khuếch 
đại thông qua Phần mềm hệ thống âm 
thanh Dynacord SONICUE.  
 
PA của khán phòng chính bao gồm các 
dãy 13 ô X2‐212 đôi, mỗi dãy có 11 x 
X2‐212 ô 90° trên các mẫu 2 x 120° để 
đảm bảo bao phủ toàn bộ mặt trước. 
Hỗ trợ tần số thấp bằng hệ thống treo 
trung tâm gồm 10 loa siêu trầm X12‐
125F. Để đảm bảo phủ sóng toàn bộ 
phía sau khán phòng, ba dãy độ trễ của 
hệ thống 7 x X2‐212/120 được sử dụng. 
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Dynacord IPX20:4 

Electro-Voice X2-212 



 

 
Âm thanh cho hai phòng bên được cung cấp bởi các mảng đường truyền  
10 hộp X2‐212 đ đạt được vùng phủ sóng đầy đủ trong những không gian 
hẹp hơn đó. Các giá treo loa phòng bên cạnh này đã được tối ưu hóa thông 
qua SONICUE để cung cấp đủ âm trầm mà không cần thêm loa siêu trầm.  
 
Toàn bộ hệ thống PA được cung cấp bởi 16 bộ khuếch đại Dynacord 
IPX20:4. Do đó, SONICUE được sử dụng để triển khai các yếu tố thiết kế hệ 
thống chính, bao gồm tối ưu hóa loa, EQ phòng, độ trễ thời gian và hướng 
của loa siêu trầm. 
 
 

 
www.electrovoice.com 

www.dynacord.com 

www.boschsecurity.com 
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Ban nhạc nổi ếng Thuỵ Điển GES gần 
đây đã kết thúc chuyến lưu diễn của 
họ tại địa điểm Cirkus nổi ếng của 
Stockholm. Palle Palmé đã tạo ra một 
thiết kế sân khấu hình ảnh và ánh sáng 
tuyệt đẹp, dựa trên kiến trúc của địa 
điểm hình tròn độc đáo này. Thiết kế 
nổi bật với hai vòng tròn giàn – lớn và 
nhỏ – và một màn hình LED cong trên 
hệ thống tự động hóa, với giàn chiếu 
sáng hoàn toàn từ Robe.  
 
Palle đã chọn Robe để mang lại cho anh 
ấy tất cả sự linh hoạt và năng lượng cần 
thiết để làm cho buổi biểu diễn này trở 
nên sôi động và phù hợp với nguồn 
năng lượng to lớn và sự nhiệt nh của 
ban nhạc. Giàn đèn trên cao bao gồm 
64 Robe LEDBeam 150, 16 MegaPointe, 
17 BMFL WashBeam, với ba hệ thống 
RoboSpot chạy sáu trong số BMFL 
WashBeams – hai chiếc cho mỗi thành 
viên của GES. Hệ thống RoboSpot cũng 
từng là một yếu tố quan trọng của hệ 
thống chiếu sáng khi đi tour.  

64 x LEDBeam 150 được bố trí cách đều 
nhau trên giàn hình tròn có đường kính 
10 mét lớn hơn, cung cấp kích thước và 
hình học lý tưởng cho thiết lập này, một 
định dạng cực kỳ dễ dàng để lập trình  

số lượng đèn này vì nó chia hết cho 8. 
16 x MegaPointes được lắp đặt trong 
giàn có đường kính 3 mét nhỏ hơn hoạt 
động cùng với LEDBeam 150. 

AVL VIỆT NAM 

ROBE MANG ĐẾN ÁNH SÁNG ẤN TƯỢNG CHO  
TOUR DIỄN CỦA GES 

WWW.AVLTIMES.COM 



   

 
11 BMFL WashBeam nằm trên giàn 
trước, được sử dụng cho các phím và 
đặc biệt, với sáu giàn còn lại trên sàn, 
bắn xuyên qua từ phía sau. Sáu 
WashBeam BMFL do RoboSpot điều 
khiển đều nằm trên giàn phía trước, với 
hai đèn dành riêng cho từng thành viên 
của GES.  
 
Tất cả các tham số BMFL WashBeam 
được chạy qua bảng điều khiển 
grandMA, vì vậy tất cả những gì người 
vận hành RoboSpot phải làm trong 
trường hợp này là tập trung theo dõi 
mục êu của họ.  
 
Edvin Nyström, người điều hành bảng 
điều khiển ánh sáng grandMA2 của 
chương trình, đã làm việc trong toàn bộ 
tour diễn. 
 
robe.cz 
Ảnh © Louise Stickland 
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Phiên bản thứ 13 của Liên hoan Âm 
nhạc Hồ Tây được tổ chức tại Công 
viên Vịnh Hoàng tử đẹp như tranh vẽ 
ở Hàng Châu, Trung Quốc, cuối cùng 
đã có thể diễn ra từ ngày 11 đến ngày 
13 tháng 11. Với hơn 10.000 người 
tham gia lễ hội mỗi ngày, Tây Hồ vẫn là 
một trong những lễ hội âm nhạc quan 
trọng nhất ở Trung Quốc và phiên bản 
năm 2022 cũng không ngoại lệ. D&S 
Stage Technology chịu trách nhiệm 
cung cấp tất cả các thiết bị FoH cho lễ 
hội. Hệ thống point source Constant 
Power độ nét cao KV2 VHD5 đã được 
thử nghiệm lần đầu ên vào sự kiện 
năm ngoái với thành công rực rỡ, công 
ty đã không ngần ngại chỉ định hệ 
thống này cho năm 2022. 
 
Ông Tony, một nhà tư vấn âm thanh 
nổi ếng, người đã thực hiện một 
chuyến đi đặc biệt đến Hàng Châu vào 
năm ngoái để trải nghiệm hệ thống, đã 
rất vui mừng trước những gì ông nghe 
được. “Đây là trải nghiệm biểu diễn 
ngoài trời tốt nhất của tôi trong nhiều 
năm,” anh nói. “Nó hoàn toàn khơi dậy 
trải nghiệm của tôi về các lễ hội âm 
nhạc và cho phép tôi tận hưởng trải 
nghiệm này hơn bao giờ hết.” 
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Hệ thống PA chính bao gồm loa treo 
VHD5.0 duy nhất được bổ sung bởi 3 x 
VHD8.10 low‐mid và SL412 đóng vai trò  
downfill. Tần số thấp được xử lý bởi 
một dãy cardioid gồm 6 loa siêu trầm 
VHD4.21A (ac ve), cũng cấp nguồn cho 
một loa siêu trầm 6 x VHD4.21P 
(passive) khác.  
 
Front fill được cung cấp bởi một cặp 
VHD1.0 trong khi ES1.0 kết hợp với loa 
sub ES1.8  tạo thành hệ thống kiểm âm 
cùng với 12 x loa kiểm âm sân khấu 
ESM12.  
 
Công suất và quá trình xử lý xuyên suốt 
được cung cấp bởi thiết bị KV2 thích 
hợp.  
 
Ông Wang, chủ sở hữu của D&S, chia 
sẻ: “Hệ thống hoạt động chính xác như 
chúng tôi mong đợi. “Chúng tôi vô cùng 
ấn tượng với trải nghiệm của mình vào 
năm ngoái – nhiều người nhận xét rằng 
âm thanh đã được cải thiện đáng kể so 
với những năm trước – vì vậy không ai 
nêu ra ý kiến khác cho năm 2022. Thật 
khó n rằng công nghệ point source có 
thể bao phủ khoảng cách lớn như vậy 
một cách hiệu quả, rõ ràng và sắc nét – 
nhưng đó chính xác là những gì VHD5 
làm được và hầu như không có EQ hay 
bất kỳ thứ gì khác.” 
 
kv2audio.com 
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Nhà thiết kế ánh sáng Paweł 'Spider' 
Pajak đã kết hợp vô số sản phẩm chiếu 
sáng mới nhất của Ayrton vào các 
show diễn sân vận động của Dawid 
Podsiadło ở Ba Lan. Pajak đã chọn các 
thiết bị được xếp hạng IP65 mới nhất 
của Ayrton bao gồm 68 đèn Profile 
Perseo, 21 đèn Profile Domino và  
46 thiết bị nguồn laser Cobra mới. 
Phần còn lại của giàn đèn bao gồm  
24 Ayrton Huracan Profile được đặt 
dưới sự bảo vệ của mái sân khấu.  
 
Vốn quen thuộc với đèn Profile Perseo, 
Spider đã chọn đưa các thiết bị vào tám 
màn hình LED cố định vào tám cụm di 
chuyển trên cao. Một cụm khác được 
dành riêng cho một giàn hình thang lớn 
đóng khung các cụm chuyển động và 
cũng được sử dụng như một thiết bị 
chuyển động.  
 
Các đèn Domino Profile chủ yếu được 
sử dụng làm đèn trước và đèn chính 
cho ca sĩ và nghệ sĩ độc tấu, tối đa  
hóa ềm năng màu sắc của Domino. 
Các thiết bị cố định Cobra mới được 
phát hành là sự bổ sung muộn cho  
các buổi biểu diễn của Podsiadło và 
được sử dụng đơn giản và hiệu quả ở 
mỗi cánh trái và phải bên cạnh màn 
hình IMAG và phía trên sân khấu như 
đèn sàn phía sau các bục nâng của  
ban nhạc.   
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Được tổ chức tại Trung tâm Watsco 
của Đại học Miami, Giải thưởng 
Billboard La n tôn vinh những người 
tạo ra hit cho nhạc La n. Giống như 
tất cả các chương trình trao giải trên 
truyền hình được quay trực ếp với 
khán giả, La n Billboards yêu cầu một 
thiết bị âm thanh cung cấp âm thanh 
trực ếp toàn diện cho khán giả và 
cung cấp cho cả người biểu diễn và 
người thuyết trình độ động và EQ phù 
hợp –– và họ đã chọn sử dụng JBL 
Professional VTX Series. 
 
Đội ngũ La n Billboards đã sử dụng loa 
JBL VTX A12 và thậm chí là cả loa line 
array nhỏ hơn là VTX A8 với độ phân 
tán 110 độ. Khi được sử dụng cùng 
nhau, cả hai mảng đường truyền cung 
cấp dải tần số và độ động cần thiết cho 
nhiều thể loại âm nhạc được trình diễn 
trong đêm đó. Loa siêu trầm JBL VTX 
B28 đã hoàn thiện dàn âm thanh của 
buổi biểu diễn, mang lại tác động mạnh  

 

 
mẽ, không bị méo ếng 
cho dải trầm vốn đã rất 
ấn tượng của A12 và 
A8. Cuối cùng, toàn bộ 
quá trình thiết lập đã 
sử dụng bộ khuếch đại 
Crown và phần mềm 
JBL Performance 
Manager để có đầu ra 
đáng n cậy và xử lý 
băng thông cao. 
 
 
 
pro.harman.com 
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Robe ligh nng bắt đầu năm 2023 với 
thông báo về các vai trò mới nhằm 
thúc đẩy đội ngũ quản lý quốc tế của 
mình, vừa nhìn về phía trước vừa để 
mắt đến sự mở rộng của công ty trong 
vài năm tới! Jens Poehlker hiện sẽ 
đảm nhận vai trò mới là Giám đốc bán 
hàng khu vực châu Á bên cạnh vị trí 
Giám đốc điều hành của văn phòng 
Robe tại Singapore. Điều này diễn ra 
sau thông báo vào cuối năm 2022 về 
việc bổ nhiệm Ingo Dombrowski làm 
giám đốc bán hàng quốc tế mới của 
Robe, trong khi Harry von den 
Stemmen trở thành Quản lý khách 
hàng toàn cầu cũng như đảm nhận  
vai trò đại sứ hơn trong công ty. 
 
Giống như Ingo và Harry, Jens đã là  
một phần không thể thiếu trong sự 
phát triển và thành công của hoạt động 
Robe. Jens sống tại Singapore đã gia 
nhập Robe với tư cách là Giám đốc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

điều hành cho Robe Châu Á Thái Bình 
Dương vào năm 2016 và đã quản lý vận 
hành một cách tận tâm và thành công 
vượt qua nhiều thách thức liên quan 
đến đại dịch, xây dựng một đội ngũ tài 
năng và ổn định. 
 
“Bây giờ là lúc để tập trung vào các mục 

êu lớn hơn!” anh tuyên bố. Được biết 
đến với kỹ năng tổ chức tuyệt vời và 
cách ếp cận toàn diện để quản lý, với 
đội ngũ tận tâm này và các nguồn lực 
khác tại văn phòng của Robe ở 
Singapore, Jens hoàn toàn phù hợp để 
cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt xuất 
sắc trên toàn khu vực. Việc tập hợp các 
nguồn lực này sẽ hỗ trợ các đối tác ở 
các quốc gia châu Á khác phục vụ khách 
hàng Robe của họ nhanh hơn và thậm 
chí hiệu quả hơn, mang lại một nh 
huống đôi bên cùng có lợi thực sự. 
 
Với mạng lưới đối tác mạnh mẽ hiện tại 
trong khu vực, Jens lạc quan về tương 
lai và ềm năng quản lý một lãnh thổ 
rộng lớn hơn rất nhiều mà anh coi là cơ 
hội để tăng nh linh hoạt và tận dụng 
các cơ hội thương mại mới. Anh giải 
thích: “Bằng cách tận dụng kinh nghiệm 

của nhau, 
châu Á với tư 
cách là một 
khu vực sẽ trở 
nên mạnh mẽ 
hơn nhiều với 
tùy chọn hợp 
tác xuyên công 
ty và biên 
giới,” đồng 
thời cho biết 
thêm rằng ông 
“mong được 
hợp tác với 
các đối tác của 
chúng tôi và 
ếp tục công 

việc tuyệt vời 
mà Harry đã 
bắt đầu trong 
những năm 
qua. 
 
 
robe.cz 
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Tọa lạc tại Oregon, Alpha Sound đang 
nhanh chóng tạo dựng được danh 
ếng xuất sắc trên khắp nước Mỹ nhờ 

công việc thiết kế và lắp đặt hệ thống 
âm thanh trong các nhà thờ. Sau một 
dự án gần đây tại Nhà thờ St Mary ở 
Portland, kỹ sư trưởng Devin Sheets 
và nhóm Alpha Sound đã bổ sung vị 
thế của mình bằng một công trình lắp 
đặt thành công khác tại tu viện Mount 
Angel Abbey danh ếng của các tu sĩ 
dòng Biển Đức, được thành lập cách 
đây 140 năm ở Oregon. 
 
Devin chia sẻ: “Mục êu tại Tu viện 
Mount Angel là khuếch đại lời nói khắp 
tu viện với đặc điểm âm thanh và âm 
sắc giống hệt như của dàn hợp xướng 
chưa được khuếch đại, đồng thời cung 
cấp khả năng ghi âm nguyên bản để 
phát trực ếp nhạc hợp xướng”.  
“Và, tất nhiên, hệ thống phải kín đáo 
nhất có thể trong một tòa nhà lịch sử 
như vậy.” Với việc các cụm line array và  

độ trễ được cho là không phù hợp trong 
trường hợp này, các suy nghĩ nhanh 
chóng chuyển sang loa cột ID84 của 
NEXO. Sheets cho biết: “Trong một  

không gian có độ vang cao với độ suy 
giảm lên tới 5 giây, thật khó để hiểu lời 
nói ở khoảng cách 15 feet, chứ đừng 
nói đến 150 feet ở phía sau tu viện”.  
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“Âm thanh của ID84 mượt mà và tự  
nhiên một cách đáng kinh ngạc, đồng 
thời nó phát ra như một a laze để  

mang lại độ rõ nét hoàn toàn ngay phía 
sau. Nó hoàn hảo cho loại ứng dụng 
này.” Cũng từ Sê‐ri ID của NEXO, các loa  

ID14 siêu nhỏ gọn được triển khai để 
bao phủ gian giữa, khu vực hợp xướng, 
một nhà thờ phụ bổ sung và khu vực 
chờ dành cho người chơi đàn organ, và 
6 chiếc mỗi bên dọc theo triforium, về 
cơ bản là một ban công hình chữ U 
xung quanh phía trước và hai bên của 
không gian.  
 
Nguồn điện và quá trình xử lý đến từ bộ 
điều khiển và bộ khuếch đại DTD của 
NEXO. Sheets cho biết: “Việc có một 
giải pháp khuếch đại được cấp nguồn 
phù hợp thực sự giúp ích cho ngân sách 
mà không ảnh hưởng đến chất lượng 
theo bất kỳ cách nào,” Sheets nói. 
 
Một loạt micrô DPA được sử dụng tại 
bục phát biểu, trên giá đỡ micrô không 
dây tùy chỉnh và được đặt kín đáo trong 
các khu vực có bóng âm thanh để thu 
được dàn hợp xướng mà không gặp 
phải bất kỳ âm thanh trực ếp nào từ 
loa. 
 
nexo‐sa.com 
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Andre Beekmans và đội ngũ tài năng từ 
xưởng thiết kế The Art of Light tại Hà Lan 
của anh, đã tạo ra một thiết kế ánh sáng 
tuyệt đẹp cho Lễ hội âm nhạc Amsterdam 
(AMF) năm 2022, một sự kiện hoành tráng 
về âm nhạc điện tử kéo dài một ngày được 
tổ chức tại Nhà thi đấu Johan Cruijff.  
 
Andre đã chọn hơn 400 đèn chuyển động 
Robe làm phần chính của hệ thống chiếu 
sáng, bao gồm 166 x LEDBeam 100s, 192 x 
Pointes và 76 x MegaPointes. 
 
Andre đã thắp sáng sự kiện trong 10 năm kể 
từ khi nó bắt đầu và năm nay là năm đầu 

ên kể từ năm 2019, kỳ vọng của mọi người 
thậm chí còn cao hơn bình thường và anh 
ấy đã hợp tác chặt chẽ với giám đốc sản 
xuất kỹ thuật sự kiện Maarten Hoogland từ 
ALDA trong việc tạo bối cảnh và các yếu tố 
dàn dựng cũng như cung cấp các thiết kế 
ánh sáng. 
 
Lấy logo nhiều hình chữ thập của AMF  làm 
khởi đầu về hình ảnh, mười một hình chữ 
thập khổng lồ được đi viền bằng dải đèn 
LED và trang bị thêm đèn được thiết kế và 
chế tạo tùy chỉnh. Năm trong số này được 
lắp đặt phía trên sân khấu – một cụm gồm 
ba đèn ở bên trên trung tâm sân khấu nằm 
trên một hệ thống điều khiển chuyển động 
và được bay ra vào phía sau DJ. 
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Ba hình chữ thập AMF này được thực 
hiện ở hai bên trái và phải của sân khấu 
ở phía sau, với sáu hình còn lại được 
triển khai xung quanh ba mặt còn lại 
của nhà thi đấu. Mỗi cây chữ thập AMF 
cao 7,5 mét được trang bị 12 x Robe 
LEDBeam 100, được chọn vì kích thước 
nhỏ, trọng lượng nhẹ, sức mạnh và 
công suất của chúng. Trong trường hợp 
này, sáu đèn Pointes được lắp đặt trên 
32 giàn được điều khiển bằng chuyển 
động phía trên khán giả khắp sân vận 
động. Chuyển động đã mang lại một 
lớp thẩm mỹ bổ sung cho bức tranh và 

tạo ra nhiều cảnh ngoạn mục trong  
 

suốt đêm, đôi khi hạ xuống mức rất 
thấp so với khán giả. Các đèn Pointes và 
MegaPointes đúng với bản chất của 
thiết kế, các đèn MegaPointes chủ yếu 
được bố trí ở phía sau và ở giữa các 
biểu ngữ video LED để tạo ra hiệu ứng 
chùm sáng xuyên qua và các hiệu ứng 
chùm a khác. Thiết kế của Andre có 
khoảng 650 đèn khác bao gồm dải đèn 
LED, đèn flood và đèn chuyển động 
khác, tất cả được điều khiển thông qua 
bốn bảng điều khiển grandMA3 full‐size 
(hai trực ếp và hai dự phòng) do một 
đội ngũ của Art of Light vận hành. 
 
robe.cz 
Ảnh © Tim van Etten 
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KV2 hân hoan chào đón năm mới với 
n tức về việc bổ nhiệm Robert Adrian 

Tan, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm 
trong ngành, vào vị trí Giám đốc Kinh 
doanh Châu Á. Tan có hơn 20 năm 
kinh nghiệm với tư cách là nhà tư vấn 
AV trong ngành khách sạn và sự kiện 
trước khi chuyển sang lĩnh vực ch 
hợp hệ thống. Tan chuyên thiết kế hệ 
thống cho các môi trường thách thức 
về âm thanh, có thể là trong các sự 
kiện trực ếp hoặc lĩnh vực lắp đặt cố 
định và cũng là một nhà quản lý nhiều 
kinh nghiệm.  
 
“Thật vinh dự khi được đại diện cho 
KV2 ở khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương,” Tan nói. “Từ lâu, tôi đã 
ngưỡng mộ công nghệ và cách ếp cận 
âm thanh của họ, theo quan điểm của 
tôi, điều này khiến họ khác biệt với các 
đối thủ cạnh tranh. Tôi được giới thiệu 
thương hiệu này vào năm 2010 và ngay 
lập tức bị thu hút bởi sự rõ ràng của loa 
ES1.0. Kể từ đó, phạm vi sản phẩm đã 
ếp tục phát triển với nhiều tùy chọn  

 
 
 
 
hơn cho nhiều ứng dụng. Tôi đã đạt 
được một số kết quả tốt nhất trong sự 
nghiệp của mình khi sử dụng thiết bị 
KV2 mặc dù tôi thường được yêu cầu 
bảo vệ lựa chọn của mình. Tuy nhiên, 
theo kinh nghiệm của tôi, một khi khách 
hàng đã nghe bản demo, tất cả các câu 
hỏi của họ đều được giải đáp! Tôi rất vui 
mừng được trở thành một phần của gia 
đình KV2 và tham gia ch cực vào 
chương ếp theo trong sự phát triển 
của hãng ở châu Á.  
 
“Mặc dù KV2 đã có sự hiện diện nhất 
định trong khu vực, nhưng tôi tự n 
rằng mình có thể ếp tục nâng tầm 
thương hiệu lên những điều lớn hơn và 
tốt hơn nữa,” anh ếp tục. “Cơ hội 
không tự nhiên đến ‐ bạn tạo ra chúng 
bằng sự chăm chỉ và đam mê ‐ và đó 
chính xác là những gì tôi định làm cho 
KV2 – tạo ra cơ hội.”  
 
 

Giám đốc điều hành của KV2 Audio, 
George Krampera Jr., rất vui mừng 
được chào đón Tan gia nhập đội ngũ.  
Krampera nói: “Đã hơn hai năm kể từ 
khi người bạn và đồng nghiệp của 
chúng tôi, Dave Croxton, qua đời đột 
ngột, và chúng tôi vẫn nhớ anh ấy hàng 
ngày. “Tuy nhiên, tôi và David đã nói 
chuyện về Robert, và cả hai chúng tôi 
đều cảm thấy rằng anh ấy sẽ rất phù 
hợp với gia đình KV2, cả về chuyên môn 
lẫn con người. Tất nhiên, Covid làm mọi 
thứ chậm lại, nhưng khi chúng tôi có 
thể bắt đầu tuyển dụng lại, Robert rõ 
ràng là một lựa chọn. Kiến thức của anh 
ấy về khu vực và mạng lưới quan hệ của 
anh ấy rất lớn, cũng như các kỹ năng 
kinh doanh và kỹ thuật của anh ấy. 
Cùng với khả năng thích ứng, sự nhiệt 

nh và đam mê của anh ấy đối với 
thương hiệu, tôi chắc chắn rằng Robert 
sẽ có thể đưa KV2 lên một tầm cao mới 
ở châu Á.” 
 
 
kv2audio.com 
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Christopher Bauder, người sáng lập  
và giám đốc sáng tạo của WHITEvoid 
GmbH, Berlin đã hợp tác với nhạc sĩ 
kiêm nhà soạn nhạc Strahil Velchev 
của KINK để tạo ra một tác phẩm nghệ 
thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh 
độc đáo và ngoạn mục tại Lễ hội NOOR 
Riyadh 2022 vào tháng 11. Được đặt 
tên là AXION, tác phẩm nghệ thuật 
ánh sáng quy mô lớn được lấy cảm 
hứng từ một hạt cơ bản giả định, nếu 
nó tồn tại, có thể là một thành phần 
của vật chất tối mà các nhà vũ trụ học 

n rằng chiếm 95% vũ trụ. Lý thuyết 
vật chất tối mô tả cách vũ trụ đi từ 
trạng thái ban đầu trơn tru đến sự 
phân bố không đồng đều của các thiên 
hà và các cụm của chúng mà chúng ta 
thấy ngày nay.  
 
Một công việc đầy tham vọng như vậy 
đòi hỏi một ánh sáng có cá nh lớn để 
đạt được tác động cần thiết mà thiết kế 
yêu cầu, và Bauder đã chọn 80 đèn 
Ayrton Cobra, do Kaiser Showtechnik ở 
Augsberg, Đức cung cấp, để xác định  

các thông số cho hình ảnh của mình và 
biến nó trở thành hiện thực, làm cho nó 
có thể nhìn thấy hàng dặm xung quanh. 
Chúng tôi đã có dịp phỏng vấn Bauder 
về cách anh ấy có được tác phẩm nghệ 
thuật tuyệt đẹp này. 
 
Ayrton: Ý tưởng của anh đằng sau 
concept ánh sáng này là gì?  
 
Bauder: “Với AXION, chúng tôi khám 
phá chân trời cuối cùng: Không gian bên 
ngoài. Với lưới giống như dãy ống ánh 
sáng và đèn trời dài hàng dặm, công 
trình lắp đặt giống như một thiết bị 
khoa học khổng lồ để khám phá không 
gian, phát hiện hạt hoặc liên lạc giữa các 
vì sao. Nhưng một khi bạn bước vào bên 
trong, nó phản ánh ềm năng của các 
trục, vật chất tối và ý tưởng về điều 
chưa biết. “Trong quá trình cài đặt, 
chúng tôi có 3 lớp ánh sáng cho phép 
trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về tác 
phẩm tùy thuộc vào khoảng cách của 
khách tham quan. Phần cốt lõi của hệ 
thống được tạo thành từ 360 ống đèn  

LED được sắp xếp theo hình kim tự tháp  
ngược mà du khách có thể nằm bên 
dưới và trải nghiệm cận cảnh. Lớp đèn 
ếp theo được bố trí trên giàn kim tự 

tháp cao 18m mang theo kim tự tháp 
LED chiếu sáng không gian bên dưới 
giàn và 32 bóng gương phía trên nóc 
kim tự tháp. Tầng này có thể được 
khám phá và trải nghiệm bằng cách đi 
bộ bên trong và bên ngoài kim tự tháp 
giàn. “Lớp cuối cùng là sự tổ hợp 40m2 
gồm 76 đèn Cobra trên mặt đất, cộng 
với 4 đèn Cobra bổ sung được đặt trên 
đỉnh kim tự tháp. Điều này làm cho 
toàn bộ tác phẩm sắp đặt có thể nhìn 
thấy từ cách xa hàng dặm và mở rộng 

tác phẩm sắp đặt 
nghệ thuật ánh sáng 
đến quy mô siêu 
phàm khi nhìn từ bên 
ngoài. Khi bước vào 
bên trong dãy Cobras, 
có cảm giác như bước 
vào một thánh đường 
được xây dựng bằng 
ánh sáng vậy!” 
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Ayrton: Cơ duyên nào khiến bạn lựa 
chọn Cobra để biến thiết kế này thành 
hiện thực?  
 
Bauder: “Việc sử dụng đèn trong nhà 
có vòm bảo vệ không phải là một lựa 
chọn vì lý do quang học, và cũng vì quá 
khó để giữ chúng sạch sẽ và trong suốt 
trong môi trường cực kỳ bụi bặm của 
vùng sa mạc. Vì vậy, chỉ những đèn di 
chuyển xếp hạng IP65 được đóng gói 
hoàn toàn mới là một lựa chọn cho môi 
trường cực kỳ khắc nghiệt này.  
 
“Chúng tôi đã thử nghiệm các loại đèn 
moving IP65 ngoài trời khác nhau để đo 
cường độ chùm a, độ đồng đều và độ 
sắc nét của chùm a, nh nhất quán và 
khả năng hiển thị màu sắc. Chúng tôi 
cũng đang m kiếm các đèn có chùm 
sáng thẳng, hầu như vô tận, không có 
điểm hội tụ có thể nhìn thấy và có hình 
dạng giống như a laser từ xa. Đồng 
thời, chúng tôi muốn ánh sáng cung cấp 
các bộ giảm chùm thông thường, gobo 
và sự pha trộn màu sắc mượt mà đẹp 
mắt. Điều này đặc biệt quan trọng, vì 
chúng tôi muốn sử dụng các cách phối 
màu phấn rất nh tế với sự chuyển ếp 
mềm mại, gần như vô hình, bên trong 
các mảng lớn của các chùm sáng song 
song. Cuối cùng, cho đến nay, Cobra là 
đèn thuyết phục nhất cho công việc và 
chúng tôi rất vui khi thấy nó hoạt động 
tốt như thế nào trong quá trình lắp đặt 
và triển lãm kéo dài 4 tuần. Nó chỉ cần 
được bảo trì ở mức tối thiểu và cực kỳ 
chính xác trong việc định vị và thể hiện 
màu sắc.” 

Ayrton: Tính năng nào theo anh là hữu 
dụng nhất?  
 
Bauder: “Thành thật mà nói, chúng tôi 
hầu như chỉ sử dụng chùm a đặc, sắc 
nét, dày và siêu song song để hiện thực 
hóa các công trình kiến trúc bầu trời cực 
kỳ hình học của buổi trình diễn ánh 
sáng. Mặt khác, chúng tôi chỉ sử dụng 
một gobo lỗ xoay cho các quả bóng 
disco, tạo ra hiệu ứng phản chiếu tuyệt 
vời trên cát sa mạc ở độ cao hàng trăm 
mét và một gobo có khe nhỏ với êu 
điểm thay đổi và hoạt ảnh cuộn thông 
minh cho các hiệu ứng ánh xạ pixel trên 
mặt đất” 

 
 
 
 
Ayrton: Đèn 
Cobra có đáp 
ứng được hết 
kỳ vọng của 
anh chứ?  
 

Bauder: “Cobra vượt xa kỳ vọng ban 
đầu của chúng tôi! Chúng tôi không 
chắc chắn về khả năng hiển thị của 
chùm a, đặc biệt là khi đứng gần 
nguồn hoặc song song với chùm a, và 
bởi vì gió sa mạc mạnh, liên tục khiến 
chúng tôi không thể tạo ra sương mù 
nhân tạo. Thay vào đó, chúng tôi chỉ 
dựa vào lượng ánh sáng phát ra, âm 
lượng chùm sáng và độ sắc nét của 
Cobra để có thể nhìn thấy trong môi 
trường nhiều bụi. “Điều này rất hiệu 
quả và mọi người có thể nhìn thấy các 
chùm a từ xa hàng dặm khi đến gần 
nơi lắp đặt. Ngoài ra, một phần thưởng 
không lường trước được là các chùm a 
kết thúc đột ngột phía trên các lớp 
không khí sa mạc bụi bặm phía dưới. 
Điều này tạo ra hiệu ứng thú vị của các 
chùm kết thúc bằng một vết cắt sắc nét 
‐ điều không thể xảy ra ở bán cầu của 
chúng ta hoặc thậm chí bên trong thành 
phố hoặc bên trong một địa điểm. Tất 
cả những điều này kết hợp lại đã góp 
phần tạo nên sự sắp xếp độc đáo và trải 
nghiệm ánh sáng của AXION.” 
 
ayrton.eu 
Ảnh © Ralph Larmann 
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Các trường Công giáo Sydney đã có 
một buổi biểu diễn đặc biệt mang tên 
“School of Rock ‐ The Musical” được 
dàn dựng tại Qudos Bank Arena ở 
Sydney, Australia. Nhà thiết kế ánh 
sáng Mark Hammer đã tạo ra một 
thiết kế chiếu sáng tuyệt đẹp và m ra 
giải pháp Robe RoboSpot khéo léo cho 
nhu cầu theo dõi mở rộng của mình.  
 
Sân khấu được thiết kế với góc nhìn 
270 độ, hoàn chỉnh với dàn hợp xướng 
đầy đủ ở phía sau cho một số phần của 
chương trình và sân khấu chữ 'B' nổi 
bật ở giữa sàn nhà thi đấu, vì vậy Mark 
cần nhiều đèn followspot. Anh ấy nghĩ 
rằng đây là thời điểm và kịch bản hoàn 
hảo để chỉ định bốn hệ thống Robe 
RoboSpot để chạy 12 x đèn di chuyển 
BMFL FollowSpot. 12 x BMFL 
FollowSpot được ghép nối với bốn 
RoboSpot BaseSta ons, mỗi trạm chạy 
ba thiết bị.  
 
Việc sử dụng RoboSpots không chỉ “dễ 
dàng hơn đáng kể” đối với Mark về mặt  

vận hành so với việc gọi 12 đèn 
ollowspot riêng lẻ được vận hành thủ 
công, mà còn cực kỳ nhanh hơn và thiết 
thực hơn đối với nhóm để lắp đặt các 
thiết bị 12 x BMFL và thiết lập bốn 
BaseSta on ở hậu trường.   
 
Tất cả các đèn BMFL đều ở vị trí phía 
trước, được bố trí ở các đầu và ở trung  

 

tâm của giàn nâng cao phía trên khán 
giả ngay trước mép dưới của sân khấu 
chính. Mặc dù ban đầu tất cả những 
người vận hành đều không quen với 
việc sử dụng hệ thống RoboSpot, nhưng 
tất cả họ đều là những người vận hành 
đèn followspot analog có kinh nghiệm 
nên đã sử dụng RoboSpo ng một cách 
nhanh chóng và dễ dàng. 
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SHOW DIỄN SCHOOL ROCKS…  
VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐÈN ROBOSPOTS 
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Tọa lạc tại Phnom Penh, Bar Menaka  
là địa điểm nổi ếng cho các bữa ệc 
cao cấp, trình diễn thời trang, bữa tối 
và các sự kiện doanh nghiệp. Để biến 
Bar Menaka danh ếng thành một địa 
điểm giải trí hiện đại, Nano Tech Co 
Ltd đã lắp đặt một loạt giải pháp âm 
thanh HARMAN Professional đẳng  
cấp thế giới.  
 
Loa đa năng JBL VTX F15 cung cấp cho 
sân khấu chính toàn bộ dải âm thanh  

sống động. NanoTech Co. Ltd. đã lắp  
đặt JBL STX812M để có âm thanh mạnh  
mẽ trên sân khấu. Bộ khuếch đại Crown 
ITech 4x3500HD mang lại công suất 
đáng kể cho toàn bộ hệ thống loa.  
 
Bar Menaka cũng nhận được bộ trộn 
trực ếp kỹ thuật số Soundcra  Si 
Performanceer. Mạnh mẽ và trực quan, 
Soundcra  Si Performanceer cung cấp 
khả năng kiểm soát và linh hoạt vô hạn 
cho FOH. Soundcra  Si Performer có 

bốn bộ xử lý Stereo 
Lexicon FX có thể 
được sử dụng đồng 
thời mà không ảnh 
hưởng đến chất 
lượng âm thanh. 
Ngoài ra, bộ điều 
khiển DMX ch hợp 
của máy trộn cho 
phép điều khiển liền 
mạch các thiết bị 
chiếu sáng trên sân 
khấu chính của Bar 
Menaka. pro.harman.com 
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Các giải pháp chiếu sáng đến từ GLP đã 
không còn xa lạ với nghệ thuật phối 
cảnh sân khấu của Post Malone trong 
những năm qua và chuyến lưu diễn 
Twelve Carat mới nhất của anh ấy – 
với Dan Norman hiện đang phụ trách 
phần hình ảnh – cũng không ngoại lệ. 
Một lần nữa, thiết kế ánh sáng tạo 
nhiều ấn tượng về đèn FR10 Bars và 
JDC1 của GLP. Những thiết bị này đóng 
vai trò quan trong trong tổ hợp có 750 
thiết bị chiếu sáng, chiếu sáng ba 
đường băng dài và nhiều sân khấu B 
hình tròn nhỏ được kết nối với nhau, 
cho phép anh ấy di chuyển trong đám 
đông và cảm nhận năng lượng của họ.  
 
Hầu hết các thiết bị nằm trên các vòng 
đồng tâm ở trên và dưới bảy sân khấu 
vòng tròn, giúp các cột phát sáng rực 
rỡ. Phần thiết bị còn lại được đặt theo 
cách để kết nối các vòng tròn một cách 
trực quan với một sân khấu lớn hơn – 
bao gồm cả đèn nhấp nháy để kích 
thích đám đông và đèn laze. Sau khi sử 
dụng GLP Impression X4 Bar 20 trong  

các thiết kế trước đây “để tạo 
ra các dải ánh sáng hoành 
tráng”, anh ấy rất hào hứng với 
triển vọng sử dụng thanh GLP 
FR10 Bar thậm chí còn mạnh 
mẽ hơn để chiếu sáng qua các 
sàn tròn có lưới để tạo ra bảy 
cột ánh sáng thẳng đứng. 
Norman ếp tục: “Tôi cần một 
thiết bị có độ sáng cực mạnh để 
chống lại sự mất mát gần 40% 
ánh sáng do tấm ván sàn có 
lưới đó – và  FR10 Bar đã thực sự mang 
lại hiệu quả. “Khi chúng tôi bật chúng 
lên lần đầu ên, tất cả chúng tôi đều 
thốt lên ‘ồ!’” Tait đã tạo một giá treo 
tùy chỉnh cho 23 đèn FR10  Barđể tạo ra 
đường ánh sáng nằm ngang phía trên 
sân khấu. Đối với JDC1, theo giám đốc 
sản xuất, sau buổi chiếu đầu ên, Post 
Malone đã nhận xét rằng anh ấy ngay 
lập tức nhận ra và đánh giá cao JDC1, 
thiết bị đã xuất hiện trong hầu hết các 
buổi chiếu trước đó. Norman nói: “Tôi 
đặc biệt chọn JDC1 vì tôi thích dải màu 
trắng ở giữa. “Có điều gì đó tế nhị về  

việc sắp xếp chúng trên các nhóm vòng 
tròn tự động trong bảy sân khấu vòng 
tròn và phát sáng chúng ở mức 5%. Bạn 
có được vầng hào quang rất thanh tao 
này, mang lại vẻ ngoài trong trẻo và 
mát mẻ.” Các n hiệu ánh sáng được 
lập trình bởi Dan Norman với bàn điều 
khiển grandMA3 full‐size chạy phần 
mềm MA2, được hỗ trợ bởi lập trình 
viên cộng sự Eric Chris an, trong khi 
'Six' là LD lưu diễn. 
 
glp.de 
Ảnh © Dan Norman 
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Vào tháng 12 năm 2022, Lễ hội Văn 
hóa và Nghệ thuật Jerash biến thành 
phố cổ Jerash thành một trong những 
sự kiện sôi động và hoành tráng nhất 
thế giới. Trong năm thứ tám hoạt 
động, Triad Live Produc ons, được 
giao nhiệm vụ sản xuất toàn bộ âm 
thanh và ánh sáng cho sự kiện. Hệ 
thống âm thanh mà họ lựa chọn là  
KV2 Audio.  
 
Amjad T. Marar, Tổng giám đốc của 
Triad, giải thích: “Thiết lập năm nay hơi 
khác một chút. “Tại Nhà hát chính phía 
Nam có sức chứa 5.000 chỗ ngồi, chúng 
tôi được yêu cầu lắp đặt một kết cấu 
giàn lớn trên sân khấu với chiều cao 
16m. Cuối cùng, điều đó đã mang lại lợi 
ích cho chúng tôi khi chúng tôi treo một 
tủ loa VHD2.0 sang trái và phải ở độ 
cao 16m để đảm nhận chỗ ngồi ở tầng 
trên; và nhờ khả năng phân tán theo 
chiều dọc 40 độ, nó cũng cung cấp 
phạm vi bao phủ hoàn hảo cho đến tận 
cùng của phần ghế ngồi ở giữa.  
 
 

Anh ấy ếp tục: “Chúng tôi thiết lập một 
cặp VHD2.0 mặt đất khác xếp chồng lên 
nhau ở bên trái và bên phải ở phía trước 
sân khấu ở độ cao 6m so với mặt đất 
(bên trên loa sub) để phủ các khu vực 
chỗ ngồi phía dưới,” anh ấy ếp tục.  
“Về loa siêu trầm, chúng tôi đã triển 
khai tổng cộng 8 x VHD4.18 và 4 x 
VHD2.16 đặt đất theo cấu hình trái và 
phải. Một hệ thống loa ES1.0 kép và bốn 
ES2.16 đóng vai trò sidefill và 20 loa 
kiểm âm sân khấu EX12 đã hoàn thiện 
hệ thống.” Đối với Nhà hát phía Bắc nhỏ 
hơn, sức chứa 2.000 người, Triad đã 
chọn hệ thống ES1.0 kép được bổ sung 
bởi bốn loa siêu trầm ES2.16.  
 
Marar khẳng định: “Nói một cách khiêm 
tốn, âm thanh mà chúng tôi đạt được 
thật đáng kinh ngạc. “Tất nhiên, thỉnh 
thoảng chúng tôi có nhận xét từ một  
số kỹ sư âm thanh như, “Loa ở đâu?” 
Câu trả lời của tôi luôn giống nhau ‐  
hãy quên những quả chuối treo! Chỉ  
cần nhắm mắt lại và cố gắng quên đi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quan niệm truyền thống của bạn về 
những gì NÊN nghe hay ‐ chỉ cần lắng 
nghe! “Chúng tôi đã làm việc với KV2 
Audio được 15 năm rồi và chúng tôi 
chưa có bất kỳ lời phàn nàn nào từ bất 
kỳ ai. Không cần bàn cãi gì nữa, Đây là 
hệ thống âm thanh đáng đồng ền bát  
gạo nhất! 
 
kv2audio.com 
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Một trong những nhóm nhạc nữ thành 
công nhất nước Anh, Sugababes, bắt 
đầu chuyến lưu diễn đầu ên sau 20 
năm với đội hình ban đầu ở Vương 
quốc Anh và Ireland. Nhà thiết kế 
chương trình Ed Warren đã chọn 24 
đèn Ayrton Domino Profile làm nguồn 
ánh sáng chính và ánh sáng không gian 
tour diễn.  
 
Warren nói: “Đây không phải là lần đầu 

ên tôi sử dụng Ayrton ‐ tôi yêu thích 
những gì họ đã làm trong nhiều năm 
nay. “Đối với tour diễn của Sugababes, 
tôi muốn có một đèn LED  mạnh mẽ, 
với chùm sáng rõ ràng, sắc nét, màu sắc 
đồng nhất và độ n cậy. Domino có tất 
cả những thứ đó!” Warren đã bố trí các 
đèn Domino Profile theo bộ tám chiếc, 
trên boong phía trên và trên từng giàn 
ở tầng trên và tầng dưới. “Tám đèn nền 
phía dưới chủ yếu được sử dụng làm 
nguồn ánh sáng chính của chúng tôi, 
phần còn lại dùng để thiết lập các 
không gian khác nhau, chiếu sáng nền 
cho người biểu diễn, đánh bóng gương,  

v.v.,” anh nói. “Thiết kế được thực hiện 
xung quanh các đường biên rất sáng và 
mạnh mẽ. Tôi cần một ánh đèn sân 
khấu có thể chống lại họ… đó là điều  
mà Domino đã làm!  
 
Các thiết bị Domino Profile cũng đã 
chứng tỏ giá trị của chúng trong chuyến 
lưu diễn về nh linh hoạt và độ n cậy, 
với tư cách là ánh sáng chính, Neil Smith 
giải thích: “Với sự kết hợp của các địa 
điểm ở Vương quốc Anh mà chúng tôi 
đã chơi, từ các học viện có sức chứa 
2000 người đến các đấu trường, chúng 
tôi có thể lắp đặt các thiết bị này.  

 

Dominos có mặt ở tất cả các địa điểm. 
Tám đèn chính trên sàn của chúng tôi 
luôn nhất quán ở tất cả các địa điểm và 
với cách Ed lập trình chúng, chúng là 
các thiết bị tạo ra tác động đầu ên của 
buổi biểu diễn khi ếng trống đầu ên 
vang lên, vì vậy đây luôn là sự hiện diện 
ưu ên trên tất cả các buổi biểu diễn.  
 
“Tôi đặc biệt ấn tượng với góc chùm 
sáng và đầu ra màu sắc của Domino vì 
chỉ với một số ít trên sàn, chúng lấp đầy 
bất kỳ căn phòng nào với hình ảnh 
chùm sáng rộng và hẹp. Tôi chắc chắn 
phải ngả mũ trước Ed vì thiết kế và lập 
trình tour diễn của anh ấy. Ngay từ lần 
chạy đầu ên cho đến các buổi diễn 
tập, đó là một buổi biểu diễn rất mạnh 
mẽ, hoàn toàn phù hợp với sự linh hoạt 
từ những bản nhạc pop lớn của thập 
niên 90 cho đến những khoảnh khắc 
thân mật chậm rãi trong suốt chương 
trình. 
 
ayrton.eu 
Ảnh © Carolina Faruolo 
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Hợp tác với Painal Mul servicos, 
Savana Comunicacoes Ltd. sử dụng các 
hệ thống liên lạc dựa trên IP của Clear‐
Com để cải thiện năng suất và hiệu 
quả trên các sáng kiến “Thành phố 
thông minh” ở năm thành phố của 
Brazil. 
 
Ricardo José, Giám đốc kỹ thuật của 
Painal Mul servicos giải thích: “Khi nói 
đến cơ quan thực thi pháp luật, cảnh 
sát và dân phòng, cũng như SAMU 
[Dịch vụ xe cứu thương của Brazil], 
những đội này không thể chờ đợi thông 

n liên lạc giữa thảm họa. “Họ cần truy 
cập để liên lạc ngay lập tức. Hoạt động 
kinh doanh cốt lõi của họ là các nhiệm 
vụ quan trọng, vì vậy họ thích ứng và 
hưởng lợi nhiều nhất từ các giải pháp 
mà Clear‐Com mang lại.”  
 
Giám đốc Kỹ thuật của Savana, Joao 
Pedro Machado Homem (“JP”) mô tả 
hệ thống này là “liên lạc trên đám mây” 
– một ý tưởng đã trở thành hiện thực 
trong thời kỳ đại dịch, một phương ện 
để mở rộng các dịch vụ của Savana 
đồng thời thích ứng với xu hướng dịch 
vụ liên lạc nội bộ đang phát triển . Họ 
thuê các cổng IP trên Hệ thống liên lạc 
nội bộ ma trận kỹ thuật số Eclipse® HX  

(Khung Omega) bằng thẻ E‐IPA, được 
lắp đặt tại trung tâm kỹ thuật của 
Savana ở Rio de Janeiro và được kết nối 
với mạng công cộng. Sau đó, họ cho 
thuê bảng Iris, tai nghe Clear‐Com và 
giấy phép Agent‐IC® để tất cả người 
dùng liên lạc từ xa tại hiện trường.  
Đó là một hệ thống hoạt động trơn tru: 
“Họ cài đặt bảng điều khiển, tôi gửi địa 
chỉ IP và mật khẩu, và nó bắt đầu hoạt 
động,” JP nói. clearcom.com 
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Các chuyến lưu diễn lớn đã trở lại rầm 
rộ vào mùa hè vừa qua và tour diễn 
đầy tham vọng “A er Hours l Dawn” 
của The Weeknd có lẽ là ví dụ điển 
hình nhất. Nhà thiết kế ánh sáng Jason 
Baeri đang sử dụng hơn 450 bộ đèn 
đầu di động Ela on Proteus Hybrid™ 
và Proteus Excalibur™ làm thiết bị 
chiếu sáng chính trong chuyến lưu 
diễn khắp Bắc Mỹ.  
 
Chương trình có sân khấu lớn, đường 
băng dài và một cặp sân khấu B. Một 
bức tường LED khổng lồ rộng 55 mét và 
giàn chiếu sáng gồm hơn 1100 thiết bị 
chiếu sáng hỗ trợ một bộ bao gồm 
phong cảnh tương lai và mặt trăng 
đường kính 30  tuyệt đẹp.  
 
Bởi vì ánh sáng ếp xúc với các yếu tố 
thời ết, bao gồm cả những cơn mưa 
xối xả, Baeri đã m kiếm các thiết bị đã 
được kiểm chứng với xếp hạng IP và 
đặt niềm n vào một dòng sản phẩm 
mà anh ấy đã n tưởng trong quá khứ.  
 

Thiết kế của Baeri kết hợp 267 đèn 
Proteus Hybrid và 191 Proteus Excalibur 
làm hai thiết bị cố định chính của giàn  

đèn. Cả hai đèn đều là công  
cụ thiết kế mạnh mẽ với hệ thống trộn 
màu CMY và các gói hiệu ứng toàn diện. 
 
 Một thành phần cốt lõi khác của hệ 
thống ánh sáng, đèn Proteus Excalibur, 
xếp hàng trên đường băng và sân khấu 
để tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật thu 
hút sự chú ý. “Điều này được tạo ra để 
bắn vào không gian và là đèn chiếu 
chùm a cực đại cắt xuyên không gian. 
Tôi chưa bao giờ thấy đầu ra như thế 
này từ một thiết bị không phải là đèn 
kiến trúc định dạng lớn. Chắc chắn 
không có gì giống như nó trên thị 
trường. Chúng tôi lót đường băng và 
cạnh sân khấu bằng những thứ này và 
chúng sẽ bắn lên không trung hàng 
nghìn mét, đến nỗi chúng tôi nhận 
được n nhắn từ những người bạn cách 
xa sân vận động hàng dặm với hình ảnh 
những thứ này bắn vào không gian.” 
 
ela onligh ng.com 
Ảnh © Todd Kaplan 
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Được khai trương lần đầu vào năm 
1963 với tư cách là địa điểm biểu diễn 
đầu ên của đất nước được trang bị 
cơ sở vật chất hiện đại, Nhà hát 
Walkerhill đã đóng một vai trò quan 
trọng trong nền nghệ thuật biểu diễn 
của Hàn Quốc. Là một phần của Grand 
Walkerhill Hotel and Resort, địa điểm 
mang nh biểu tượng này được tái 
sinh một lần nữa thành một không 
gian văn hóa và nghệ thuật mới với 
máy chiếu độ nét cao và công nghệ âm 
thanh mới nhất để tạo ra phòng triển 
lãm sống động lớn nhất Seoul, the 
Theatre of Light.  
 
Khách tham quan địa điểm rộng 3100 
mét vuông này với trần nhà cao 21 mét 
sẽ trải nghiệm triển lãm và âm nhạc 
theo một cách hoàn toàn mới, hoàn 
toàn đắm chìm trong tác phẩm với 
khung cảnh âm thanh ba chiều, băng 
thông rộng, mạnh mẽ được cung cấp 
bởi các loa NEXO ID và P+ Series.  
 
Loa ID24 của NEXO cho phép xoay vành 
loa từ bảng điều khiển phía sau để điều 
chỉnh vùng phủ sóng củng cố thêm 
thông n xác thực của loa mạnh mẽ, 
siêu nhỏ gọn này để cài đặt âm thanh  

sống động và tổng cộng 30 x ID24 tạo 
thành phần chính của hệ thống tại Nhà 
hát Walkerhill , được bổ sung bởi 5 x loa 
subIDS110, 4 x loa cột ID84 và 4 x loa 
point‐source NEXO P15.  
 
Quy trình khuếch đại và xử lý đến từ 
mạng lưới 17 bộ điều khiển hỗ trợ 4 
kênh NEXO NXAMPMk2 được trang bị 
Dante. 

 
nexo‐sa.com 
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Boyband Tour là một buổi hòa nhạc sôi 
động, kéo dài hai giờ lấy cảm hứng từ 
một số bản hit quốc tế hay nhất của 
'nhóm nhạc nam' từ những năm 90 và 
2000 ‐ Westlife, Backstreet Boys, cùng 
nhiều giai điệu khác đã định hình phần 
lớn nhạc pop thời bấy giờ.  
 
Sune Verdier rất vui khi được mời làm 
giám đốc sản xuất của The Boyband 
Tour bắt đầu ở Đan Mạch vào tháng 12 
năm 2022 và ếp tục trên khắp đất 
nước cho đến tháng 2 năm 2023. Sune 
đã chỉ định một số đèn chuyển động 
Robe yêu thích của anh ấy cho buổi 
biểu diễn với ESPRITES, LEDBeam 150, 
MegaPointes và Pointes cộng với các 
thiết bị chiếu sáng và đèn LED khác 
cùng với âm thanh và màn hình LED. 
 
Khi nói đến việc chọn thiết bị chiếu 
sáng, Sune đã biết rằng anh ấy cần 
những bộ đèn đa năng và ánh sáng đó 
sẽ phải thực sự nổi bật để duy trì dòng 
chảy và tốc độ của buổi biểu diễn. Nó 
cũng phải phù hợp với ngân sách và 
vừa hai xe tải bao gồm các thiết bị PA 
và video, đồng thời, thiết kế / giàn đèn 
phải được quản lý bởi một nhóm ba  

người. Để nắm bắt được nh thẩm mỹ 
đại chúng, có rất nhiều ánh sáng ở mặt 
sau, mặt bên, mặt trên, mặt dưới và 
xung quanh màn hình. Ba cần bên của 
mỗi bên đều có bánh xe và có thể di 
chuyển để dễ dàng thay đổi quy mô ở 
các địa điểm có kích thước khác nhau.  
 
Bắt đầu từ các góc phía trên sân khấu là 
hai ma trận – trái và phải – mỗi ma trận  

bao gồm 12 Robe LEDBeam 150, được 
chọn vì kích thước nhỏ và tác động 
mạnh. Ở phía trên cùng của thanh chắn 
bên và phía trên màn hình là một hàng 
11 x MegaPointes, được sử dụng cho 
tất cả các khoảnh khắc WOW lớn và 
hình ảnh chùm sáng lớn, cũng như để 
tạo bóng và đóng khung cho năm nghệ 
sĩ từ phía sau trở lên. Bên dưới màn 
hình, nhìn xuyên qua đỉnh của sàn  
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catwalk được nâng lên là 10 x Robe 
Pointes, tạo nên sự bổ sung hoàn hảo 
cho đèn MegaPointes ở trên cao. 
 
Đối với hệ thống chiếu sáng phía trước, 
các phím và điểm đặc biệt trên giàn 
phía trước là 7 x ESPRITE, được chọn vì 
công suất lớn, CRI cao và chất lượng 
ánh sáng tuyệt vời. Ngoài những thứ 
này, còn có một số đèn định vị di động 
khác trên giàn cộng với hệ thống đèn 
LED đáng kể bên trong bộ bao gồm 11 
đèn nhấp nháy hoạt động tốt.  
 
Tất cả những điều này và lượng khói mù 
lớn đã được Sune lập trình trên bảng 
điều khiển ánh sáng grandMA3. 
 
Nội dung video được lưu trữ trên một 
máy chủ ngụy trang và được kích hoạt 
thông qua grandMA3. Là một màn trình 
diễn mã hóa thời gian được đồng bộ 
hóa với bản nhạc đệm, toàn bộ chương 
trình được điều hành bởi kỹ sư âm 
thanh Jonas Jørgensen của FOH. 
 
 

robe.cz 
 

Ảnh © Louise Stickland 
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Tim Routledge đã chọn đèn moving 
head Proteus Excalibur™ mạnh mẽ  
của Ela on làm thiết bị chính trong 
show ánh sáng mãn nhãn để bổ sung 
cho pháo hoa và màn hình máy bay 
không người lái với đèn chùm Ela on 
công suất cao trong mỗi 32 cụm của 
London Eye.  
 
Nhà thiết kế đã xem đèn Proteus 
Excalibur được xếp hạng IP tại triển lãm 
Prolight+Sound và anh ấy đã định vị các 
thiết bị bên trong mỗi 32 nhóm của 
London Eye. Đó là một nhiệm vụ khó 
khăn mà Routledge và nhóm của anh ấy 
đã gặp nhau một cách hiệu quả . Bởi vì 
London Eye là một điểm thu hút khách 
du lịch và được sử dụng hàng ngày, 
nhóm của anh ấy đã gắn Excalibur và 
một bộ phận nhấp nháy lên những con 
búp bê có bánh xe và đợi cho đến khi 
khách du lịch rời đi mỗi đêm. Con mắt 
sẽ ếp tục quay và chúng tôi lăn một 
con búp bê vào từng quả. Chúng tôi đã 
tải tất cả 32 nhóm theo cách này.” Vào 
cuối đêm lập trình, thủ tục được đảo 
ngược và những con búp bê được dỡ 
xuống. Họ lặp lại quá trình này trong ba 
đêm.  
 
 

Mặc dù có 
lớp bảo vệ 
phía trên, 
nhưng 
Routledge 
cho biết xếp 
hạng chống 
thấm nước 
của 
Excalibur là 
bắt buộc do 
tải liên tục 
vào và ra 
trong môi 
trường 
ngoài trời.  
 
Excalibur bổ 
sung lót cầu 
tàu phía 
trước bánh 
xe cao 135 
mét, hoạt 
động cùng 
với các bộ 
đèn chiếu 
xa khác. 
 
 
 

AVL VIỆT NAM 

ĐÈN ELATION PROTEUS EXCALIBUR™   
THẮP SÁNG SHOW DIỄN LONDON EYE 

WWW.AVLTIMES.COM 

ela onligh ng.com 



SÀN GIAO DỊCH ONLINE MỚI GIÚP KẾT  
NỐI NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA 

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  

 Truss + Rigging  

 Nhạc cụ  

 Âm thanh cổ điển 

ĐĂNG KÝ NGAY VÀ NHẬN TIN ĐĂNG ĐẦU TIÊN MIỄN PHÍ  

Nhấn vào đường dẫn sau  WWW.BUYNSELLAVL.COM 



Sennheiser thông báo các thiết bị  
EW‐DX đầu ên đang được giao hàng 
tại  Bắc Mỹ, EMEA, Nhật Bản và 
Singapore. Các sản phẩm có sẵn bao 
gồm bộ thu hai kênh EW‐DX EM 2, bộ 
phát cầm tay – có hoặc không có công 
tắc tắt ếng có thể lập trình – và bộ 
phát bodypack. Bộ phát bodypack 
cũng có hai phiên bản, với đầu nối mic 
3 chân đặc biệt hoặc giắc cắm 3,5 mm 
(1/8”) cho micrô hoặc cáp nhạc cụ. Các 
gói thiết lập ện lợi cũng có sẵn, với 
nhiều biến thể tần số cao hơn sẽ sẵn 
sàng vào Quý 1 năm 2023 và nhiều 
thiết bị và phần mềm EW‐DX hơn sẽ 
được thêm vào dòng sản phẩm này 
vào giữa năm 2023.  
 
“Hệ thống tuyệt vời này kết hợp các 

nh năng chuyên nghiệp và nh dễ sử 
dụng trong vỏ bọc chắc chắn, được 
thiết kế tốt. Chúng tôi rất vui khi thấy 
nó được tung ra thị trường,” Benny 
Franke, giám đốc sản phẩm của 
Sennheiser cho biết. “EW‐DX là sự kế 
thừa công nghệ xứng đáng hơn cho 
dòng G4 không dây và sẽ thiết lập một 

êu chuẩn mới trong ngành công 
nghiệp âm thanh trực ếp về sự đơn 
giản, độ n cậy, chất lượng âm thanh 
và hiệu suất tần số.” 
 
Tăng cường thiết lập mic của bạn với 
công nghệ không dây kỹ thuật số mới 
nhất  
 
Dù là dành cho các công ty cho thuê, 
ban nhạc lưu diễn, nhà hát, nghi lễ tôn 
giáo hay phát thanh truyền hình – EW‐
DX sẽ đơn giản hóa quy trình công việc 
và mang đến một bộ nh năng thú vị 
cho bất kỳ ứng dụng nào. Giống như 
các mẫu máy chị em EW‐D, EW‐DX có 
độ trễ thấp nhất trên thị trường (1,9 
mili giây), loại bỏ nhu cầu nh toán tần 
số và cung cấp dải động đầu vào cực 
rộng 134 dB, cho phép bộ phát của bạn 
xử lý mọi n hiệu. Thời gian hoạt động 
của chúng là 12 giờ với pin sạc BA 70, 
thường sẽ đủ cho các buổi diễn tập và 
buổi biểu diễn hoặc sự kiện. Thời gian 
hoạt động với pin AA êu chuẩn lên tới 
tám giờ. Tùy thuộc vào môi trường RF, 
các máy phát có phạm vi lên tới khoảng 
100 m, đáp ứng ngay cả đối với bố cục  
 
 

 
sân khấu rất rộng rãi. Các hệ thống EW‐
DX cũng được hưởng lợi từ thiết lập RF 
đa kênh tự động, giám sát và điều khiển 
từ xa có thể mở rộng, cũng như mã hóa 
AES‐256 để truyền nội dung an toàn. 
Băng thông cao hơn so với EW‐D, lên 
đến 88 MHz, cho phép cung cấp nhiều 
kênh hơn. 
 
Hiệu suất phổ và nh dễ sử dụng – 
cách kết nối  
 
Là một phần của gia đình Evolu on 
Wireless Digital, EW‐DX tôn trọng 
nguồn tài nguyên quý giá là phổ RF – 
đồng thời loại bỏ sự phức tạp của mạng 
không dây. Được thiết kế cẩn thận, các 
hệ thống không tạo ra bất kỳ sản phẩm 
xuyên điều chế đáng kể nào. Từ quan 
điểm hiệu suất phổ, điều này có nghĩa là 
các micrô không gây ô nhiễm phổ có sẵn 
với các sản phẩm xuyên điều chế của 
riêng chúng, do đó có thể sử dụng và 
phân phối nhiều tần số truyền hơn ở 
các khoảng cách đều nhau (cái gọi là 
lưới tần số cách đều hoặc lưới điều 
chỉnh) . Tính toán tần suất không còn 
cần thiết, giúp công việc của bạn dễ 
dàng hơn. Ở chế độ êu chuẩn – tức là 
với khoảng cách tần số cách đều nhau là 
600 kHz – EW‐DX hỗ trợ tối đa 146 liên 
kết trong băng thông chuyển đổi của nó 
và tối đa 293 tần số trong Chế độ mật 
độ liên kết (LD, ở khoảng cách 300 kHz). 
Và điều tốt nhất? Điều này tốn xấp xỉ 
10% của phạm vi, vì vậy bạn cũng sẽ có 
cùng chất lượng âm thanh tuyệt vời và 
công suất truyền ở chế độ LD. Franke 
nhận xét: “Chế độ mật độ liên kết sẽ  

 
cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn 
để điều động trong phổ RF đông dân 
cư. “Việc giảm nhẹ phạm vi hầu như 
không được chú ý trong quá trình sản 
xuất. EW‐DX sẽ mang đến cho bạn sự 
an tâm khi biết rằng chất lượng âm 
thanh và công suất truyền tải sẽ không 
bị ảnh hưởng. Tín hiệu sẽ có âm thanh 
tuyệt vời và sẽ được truyền đi một cách 
đáng n cậy.” 
 
Sẵn sàng cho sân khấu – bộ phát  
EW‐DX  
 
EW‐DX cung cấp hai lựa chọn bộ phát 
bodypack – EW‐DX SK có giắc cắm 3,5 
mm dành cho micrô và cáp nhạc cụ 
hoặc EW‐DX SK 3‐PIN dành cho micrô 
có đầu nối ba chân đặc biệt. Micrô cầm 
tay cũng có hai phiên bản: có công tắc 
tắt ếng có thể lập trình, không tạo 
ếng ồn (EW‐DX SKM‐S) và không có 

công tắc (EW‐DX SKM). Công tắc tắt 
ếng có thể được lập trình là 'tắt', Tắt 
ếng AF và Tắt ếng RF ‐ công tắc sau 

cho phép bạn thay đổi cài đặt không 
phát ra âm thanh hoặc để giữ micrô dự 
phòng sẵn sàng sử dụng. Một loạt 14 
đầu micrô Sennheiser và Neumann 
(giao diện viên nang Sennheiser êu 
chuẩn) có sẵn cho thiết bị cầm tay. Tất 
cả các bộ phát đều có bộ điều khiển cắt 
để chúng có thể luân phiên trên cùng 
một kênh bộ thu – ví dụ như khi sử 
dụng nhiều ghi‐ta – và vẫn có cùng mức 
độ trên bàn trộn. Đối với những người 
chơi ghi‐ta và người chơi bass không 
muốn bỏ lỡ âm thanh truyền hình cáp 
điển hình đó, bodypack EW‐DX SK cung  
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cấp nh năng mô phỏng cáp ba bước. 
Bộ phát EW‐DX là thiết bị đầu ên trên 
thị trường có màn hình e‐ink – ngay cả 
khi tắt, bạn vẫn có thể đọc dữ liệu thiết 
yếu của bộ phát. Chúng cũng được 
trang bị một bộ cắt thấp có thể điều 
chỉnh để giảm ếng ồn khi xử lý hoặc 
ếng ồn trong nh huống phát sóng. 

Cài đặt là 'tắt', 30 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 
Hz và 120 Hz. Tất cả các bộ phát đều có 
các ếp điểm sạc để sạc pin BA 70 
trong thiết bị và bộ tạo âm thử ch 
hợp. Có thể điều chỉnh độ sáng màn 
hình, khóa tất cả cài đặt và – một tài 
sản vô giá trong cài đặt sân khấu thân 
mật hơn hoặc trong môi trường phát 
sóng – có thể tắt đèn LED trạng thái 
màu xanh lá cây của bộ phát. 
 
Ngôi sao phía sau hậu trường –  
đầu thu EW‐DX  
 
EW‐DX EM 2 là bộ thu hai kênh đầu ên 
ra mắt trong sê‐ri. Đây là một lựa chọn 
lý tưởng cho những người dùng không 
yêu cầu đầu ra âm thanh kỹ thuật số, 
đầu ra này sẽ khả dụng với hai bộ thu 
hỗ trợ Dante vào giữa năm 2023. EW‐
DX EM 2 được trang bị chức năng Quét 
tự động, chức năng này sẽ hỗ trợ bạn 
rất nhiều trong việc m tần số tốt cho 
bộ thu của bạn hoặc nhiều bộ thu được 
nối mạng. Bộ phát được đồng bộ hóa 
ện lợi qua Bluetooth® Low Energy: 

Không cần nhìn thẳng, không cần cúi 
người trước giá đỡ của bạn để đảm bảo 
bộ phát có thể nhìn thấy bộ thu. Thậm 
chí tốt hơn: bạn có thể chọn cài đặt nào  

 
bạn muốn trao đổi. Nếu bạn chỉ muốn 
thay đổi tần số truyền, bạn chỉ cần chọn 
tần số đó, tất cả các cài đặt bộ truyền 
khác vẫn không bị ảnh hưởng. Bộ thu 
được trang bị một đầu ra tai nghe có 
điều khiển âm lượng, cả XLR cân bằng 
và đầu ra tương tự 6,3 mm không cân 
bằng, và một cổng RJ 45 để Cấp nguồn 
qua Ethernet và ch hợp vào các mạng 
điều khiển và giám sát. Màn hình OLED 
hiển thị nhanh cả hai kênh và chỉ báo 

chất lượng liên kết 
giúp tránh những bất 
ngờ. 
 
Sức mạnh cho hệ 
thống của bạn –  
phụ kiện  
 
Cho đến khi có nhiều 
tùy chọn sạc hơn vào 
năm 2023, bộ sạc USB 
L 70 có thể xếp chồng, 
hai ngăn sẽ sạc lại pin 
BA 70. Bộ sạc này cũng 
có sẵn trong bộ sạc 
EW‐D, hoàn chỉnh với 
bộ cấp nguồn NT 5‐20 
UCW và hai pin BA 70. 
Trong khi đó, cáp phân 
phối nguồn EW‐D và 
bộ cấp nguồn NT 12‐
35 CS phù hợp sẽ cấp 
nguồn cho tối đa bốn 
bộ thu EW‐DX EM 2 và 
giữ cho thiết lập của 
bạn gọn gàng hơn. Bộ 
tách ăng‐ten chủ động  

 
EW‐D ASA, bộ tăng cường ăng‐ten EW‐
D AB và ăng‐ten định hướng, thụ động 
ADP UHF hoàn thiện các phụ kiện hệ 
thống hiện có sẵn. 
 
Phần mềm điều khiển  
 
Để nhận các bản cập nhật chương trình 
cơ sở mới nhất ngay từ đầu, Sennheiser 
khuyên bạn nên tải phần mềm 
Sennheiser Control Cockpit miễn phí về 
máy nh Microso  Windows. Thực 
hiện cập nhật ngay chương trình cơ sở 
của máy thu đảm bảo rằng bạn sẽ được 
hưởng lợi từ đầy đủ chức năng mà hệ 
thống có thể cung cấp. Vào giữa năm 
2023, các phiên bản mới của Trình quản 
lý hệ thống không dây Sennheiser 
(WSM, để cập nhật chương trình cơ sở 
và vận hành chuyên nghiệp) và Ứng 
dụng hỗ trợ thông minh (để vận hành 
thuận ện các thiết lập nhỏ hơn) sẽ khả 
dụng. 
 
Những nh năng mới trong tương lai  
 
Sau khi ra mắt các biến thể tần số bổ 
sung và bộ sạc máy nh để bàn trong 
thiết bị, hai khay, hỗ trợ mạng vào quý 
1 năm 2023, sẽ có thêm phần cứng 
khác ra mắt vào giữa năm 2023, chẳng 
hạn như bộ thu Dante hai và bốn kênh 
và bộ sạc chuyên dụng mô‐đun cho bộ 
sạc gắn trên giá đỡ L 6000. Vui lòng 
tham khảo danh sách dưới đây để biết 
thêm thông n. 
 
sennheiser.com/ew‐dx‐professional 
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Yên tâm thay vì tính 
toán tần số: EW-DX 
không tạo ra bất kỳ 
sản phẩm xuyên điều 
chế đáng kể nào và 
do đó cho phép các 
tần số truyền được 
đặt đơn giản với  
khoảng cách  
đều nhau 
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Đối với người chơi ghi-ta  
và người chơi bass, 
bodypack EW-DX SK  
cung cấp khả năng  
mô phỏng cáp, điều  
khiển cắt để giữ âm  
lượng ở cùng mức  
khi sử dụng nhiều  
ghi-ta trên cùng một  
tần số và tắt tiếng RF  
để đảm bảo bạn không 
truyền tín hiệu khi bạn  
đang thay đổi guitar 



ESR series được phát triển cho một thị 
trường ngách cụ thể yêu cầu một sản 
phẩm tất cả trong một để cung cấp 
khả năng tái tạo rõ ràng, chi ết trên 
một diện rộng. Các ứng dụng điển hình 
bao gồm nhà hát, nhà thờ, trung tâm 
văn hóa/biểu diễn và phòng hòa nhạc, 
nơi chúng có khả năng được sử dụng 
theo chiều dọc. Khi được gắn theo 
chiều ngang, loa ESR series cung cấp 
vùng phủ sóng tuyệt vời trên khu vực 
chỗ ngồi theo tầng cho các ứng dụng 
kiểu sân vận động hoặc khán đài.  
 
ESR212, ESR215MkII và ESR215S, 
ESR106 mỏng mới là một hệ thống 3 
chiều liền công suất. Nó triển khai một 
dãy cột độc đáo gồm nhiều loa trầm 6 
inch để tái tạo giọng hát và âm nhạc 
chất lượng cao chưa từng có trong 
không gian âm thanh và môi trường 
xung quanh đầy thách thức. Sử dụng 
loa trầm 8 x 6 inch, loa trung trầm 2 x 6 
inch và trình điều khiển tần số cao 1 
inch duy nhất được gắn trên còi phân 
tán rộng, ESR106 được chế tạo để đại 
diện cho một nguồn điểm lớn, với mỗi 
phần của hệ thống được định vị sao 
cho nó có kích thước tỷ lệ thuận với 
bước sóng mà nó tạo ra, do đó công 
suất bức xạ của mỗi dải vẫn nhất quán 
và cân bằng trong toàn dải tần số chung 
của hệ thống.  
 
 

ESR106 có vùng phủ sóng 
được kiểm soát ở tần số 
thấp và trung bình để giảm 
phản xạ trong nhà. Tủ cấu 
hình thấp, kín đáo kết hợp 
nhiều điểm cố định cho giá 
đỡ bên ngoài và đồ bay. Tuy 
nhiên, không giống như 
những người anh em của nó, 
ESR106 chỉ có thể được sử 
dụng theo chiều dọc.  
 
ESR106 được điều khiển bởi 
bộ khuếch đại ESR2600D 
chuyên dụng – và cũng hoàn 
toàn mới, hai kênh (âm 
thanh nổi) ba chiều, hệ 
thống điều khiển và khuếch 
đại chủ động chứa tất cả quá 
trình xử lý và khuếch đại n 
hiệu trong mô‐đun 4RU, 
cũng như cung cấp khả năng 
điều khiển và phân tần chức 
năng thêm tủ loa siêu trầm 
bên ngoài nếu cần, sử dụng 
bộ khuếch đại bên ngoài. Ở 
chế độ âm thanh nổi, 
ESR2600D cấp nguồn cho hai 
ESR106 và có thể định cấu 
hình thông qua bảng điều 
khiển phía trước hoặc từ xa 
bằng Công cụ chẩn đoán & 
điều khiển KV2. 
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 [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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