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LẮP ĐẶT ÂM THANH PHÒNG HỌP 

3 bước Lắp đặt âm thanh phòng họp hệ thống chuẩn Quốc tế được hướng dẫn và ủy quyền bởi các 
đại lý cấp I như TOA, Bosch, ITC, JTS. Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ, giải pháp âm thanh hội nghị, 
âm thanh hội trường hay cung cấp hệ thống loa phòng họp, bộ tăng âm loa đài chất lượng cao. 

3 bước thi công âm thanh phòng họp chuẩn và 
chuyên nghiệp 

1. Khảo sát công trình phòng họp: 

Liên hệ: Đôi khi chúng ta chưa nhận ra tầm quan trọng của hệ thống âm thanh trong phòng họp, phòng 
học, hội thảo. Chúng đóng vai trò hỗ trợ cho cuộc họp được diễn ra suôn sẻ nhất, rút ngắn thời gian hội 
thảo. 

Xác định diện tích thi công: Sau khi liên hệ thành công, việc xác định đúng diện tích công trình âm thanh 
cần thi công đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tất nhiên, nếu chúng ta không xác định được diện tích thì 
việc khảo sát của chúng ta trở lên vô nghĩa. Mặt khác, đơn vị thầu dự án, kinh doanh thiết bị âm thanh 
cần cử chuyên viên kỹ thuật có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thi công lắp đặt để khảo sát không 
gian lắp đặt phòng họp. Từ đó, có thể nhìn nhận ra những sự bất cập trong quá trình thi công và có biện 
pháp khắc phục tốt nhất. 

 

https://trungchinhaudio.vn/lap-dat-am-thanh-phong-hop.html
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Ví dụ: Đơn vị thầu dự án trong quá trình khảo sát công trình phòng họp tại một sở ban ngành thuộc tỉnh 
Hà Giang nhận thấy chất lượng hạ tầng cũ kỹ, hệ thống dây dẫn trong tường quá cũ, mủn đồng thời 
không có dây nguồn ở công tắc đấu nối. Đây là một vấn đề bất cập gây khó khăn cho nhân viên thi công 
công trình. Chính vì vậy, chuyên viên kỹ thuật sẽ phải có các biện pháp khắc phục, tư vấn với KHÁCH 
HÀNG để công việc thi công âm thanh phòng họp được tốt nhất. 

2. Báo giá thi công âm thanh: 

Xác định ngân sách: Không có nhiều KHÁCH HÀNG có một ngân sách thoải mái khi liên hệ dịch vụ thi 
công âm thanh phòng họp hiện nay. Chính vì thế, việc xác định ngân sách đầu tư cho công trình là hết 
sức cần thiết. Xác định rõ ngân sách trong khả năng để chúng ta có thể có những phương án chi tiêu hợp 
lý. Cụ thể hơn, việc đầu tư hệ thống âm thanh có thể chia ra làm nhiều hạng mục bao gồm hệ thống loa, 
hệ thống xử lý tín hiệu và các thiết bị micro. 

Ví dụ: Trong hệ thống âm thanh phòng họp nói chung và hội thảo hội nghị phòng học nói riêng, việc lựa 
chọn thiết bị micro có thể cân nhắc sao cho phù hợp với ngân sách. Có thể sử dụng các thiết bị micro có 
dây, không dây, ít chức năng hơn một chút chỉ cần vẫn đảm bảo chất lượng thu âm tốt, rõ ràng. 

 

Lên kế hoạch, tư vấn thiết bị âm thanh: Hiện nay có rất nhiều thương hiệu cung cấp thiết bị âm thanh 
phòng họp uy tín, giá tốt. Có thể kể đến như thương hiệu TOA, Bosch, JTS, ITC…Mục đích cuối cùng của 
các thương hiệu âm thanh đều là mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, hỗ trợ cho quá trình hội nghị 
hội họp diễn ra suôn sẻ nhất, nhanh nhất. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu lại có các cách làm không giống 
nhau, sử dụng công nghệ khác nhau. Ngoài ra, việc tư vấn thiết bị âm thanh còn phụ thuộc vào thương 
hiệu hội nghị phòng họp mà đơn vị kinh doanh phân phối. 

Báo giá theo diện tích xây dựng: Đối với mỗi diện tích phòng họp khác nhau chúng ta cần sử dụng số 
lượng loa, micro và thiết bị xử lý tín hiệu khác nhau sao cho đảm bảo tính chất công việc. 
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3. Thi công 

Thi công: Đơn vị chủ thầu xác định đơn hàng, chuẩn bị thiết bị và cử đội ngũ nhân viên kỹ thuật tới thi 
công lắp đặt hệ thống âm thanh theo yêu cầu của chủ đầu tư. Việc thi công lắp đặt âm thanh cần diễn ra 
trong thời gian cụ thể, được giám sát theo dõi tiến độ đúng như biên bản đã thống nhất từ đầu.  
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Bảo trì hệ thống: Quá trình thi công thành công, hai bên sẽ tiến hành ký kết biên bản bàn giao nghiệm 
thu công trình. Tùy theo từng đơn vị thi công, thời gian hỗ trợ bảo trì dự án sẽ từ 12 tháng đến 36 tháng. 
Trong khoảng thời gian này, đơn vị thi công phòng họp sẽ chủ động liên hệ, hỗ trợ và bảo trì hệ thống 
miễn phí nếu xảy ra các sự cố kỹ thuật. 

Tư vấn hệ thống âm thanh cho phòng họp 

Câu hỏi của Anh Nguyễn Xuân Đạt (đại diện công ty sản xuất bao bì ni long tại Hà Nội):  Tôi muốn tư 
vấn giải pháp âm thanh cho hội trường nhà máy sản xuất bao bì ni long phục vụ mục đích tổ chức cuộc 
họp tập thể, lễ kỷ niệm, tổ chức văn nghệ chào mừng. Phòng diện tích 90m2 thì có cần loa hội trường 
công suất lớn không?. 

Trả lời: TCA – Trung Chính Audio rất cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Đạt. Đây cũng là một trong 
các dạng câu hỏi hay được KHÁCH HÀNG đặt ra cho đơn vị kinh doanh thiết bị âm thanh, dịch vụ âm 
thanh chúng tôi. Chúng tôi xác định anh Đạt đang muốn tư vấn về 1 giải pháp âm thanh phòng hội thảo 
diện tích lớn có micro kết hợp hệ thống âm thanh sân khấu hội trường cho phòng 90m2. Dưới đây là 2 
phương án chất lượng dành cho anh Đạt nhé !!! 

Đối với các phòng hội trường không quá lớn tại các công ty, chúng ta thường kết hợp hệ thống micro hội 
nghị, loa họp hội nghị cùng dàn âm thanh hội trường phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Các thương 
hiệu âm thanh hàng đầu nghiên cứu về giải pháp này có thể kể đến như JBL, TOA, Yamaha, SoundCraft, 
Crown…Cụ thể hơn , chúng ta sẽ sử dụng hệ thống loa hội trường kết hợp micro hội thảo TOA. 

Với hệ thống loa hội trường, TCA gợi ý cho anh Đạt sử dụng dòng sản phẩm loa full đơn của JBL gồm các 
model như JBL MRX 525, loa JBL MRX 725…Kết hợp thiết bị khuếch đại Crown, xử lý tín hiệu DBX 

Kết hợp các dòng micro hội thảo để bàn chuyên dụng như cấu hình micro JTS C800, hệ thống micro hội 
nghị TOA…. 

Cấu hình tham khảo: 

 Loa JBL MRX 525 x2 
 Loa JBL MRX 725 x2 
 Cục đẩy công suất Crown 
 Bộ xử lý tín hiệu DBX 2231 
 Hệ thống micro hội nghị JTS C800 

 

Câu hỏi của anh Hoàng Xuân Quế (Hưng Hà, Thái Bình): Tôi được biết TCA phân phối, cung cấp thiết bị 
âm thanh của hãng AV với nhiều mẫu loa cột treo tường chuyên dành cho hội trường hợp tác xã. Ad có 
thể cung cấp thêm chút thông tin về thương hiệu âm thanh này và tư vấn hệ thống loa treo tường cho 
phòng đa năng hợp tác xã nông nghiệp, diện tích 150m2? 

Trả lời: Nhân viên trực tổng đài, trực Fanpage chính thức của công ty đã nhận được thông tin cần sự tư 
vấn của anh Hoàng Xuân Quế. Ngay sau đó, chúng tôi đã có nhân viên tư vấn trực tiếp và cung cấp thiết 
bị phù hợp theo nhu cầu của Anh. Tại đây, chúng tôi xin giải thích lại để quý bạn đọc tham khảo.  
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AV là một thương hiệu âm thanh khá mới lạ và không có nhiều thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, 
khi được giới thiệu về một số mẫu loa cột AV thì nhiều khách hàng, thậm chí tỏ ra bất ngờ vì sự ứng 
dụng rộng rãi của nó. Cụ thể, AV TZ-1040W và AV LA-205W là hai mẫu loa được TCA ứng dụng nhiều 
trong dự án âm thanh hội trường hợp tác xã, UBND huyện xã…. 

Phương án 1, TCA cung cấp 6 loa AV LA-205W cho phòng hội trường hợp tác xã nông nghiệp rộng 
150m2. Tổng công suất âm thanh mà loa cung cấp là 90W đến cực đại là 180W. Ngoài ra, để có thể tải 
được hệ thống loa này, chúng tôi khuyến khích sử dụng amply mixer TOA A-2120 cung cấp công suất 
120W định mức. 

Phương án 2: Nếu như anh Hoàng Xuân Quế lựa chọn giải pháp âm thanh phòng họp hợp tác xã với loa 
AV TZ-1040W thì chỉ cần sử dụng 4 loa trong hệ thống kết hợp amply mixer TOA A-2240 240W. Cả 2 mẫu 
loa này đều là loa full range có thiết kế chống chịu tốt điều kiện thời tiết như nắng mưa. 

  

Câu hỏi của bác Nguyễn Văn Học 74 tuổi, Thái Bình: Tư vấn cho tôi thiết bị âm thanh hỗ trợ giảng dạy, 
phòng học trường tiểu học Bình Lăng? 

Trả lời: Trường tiểu học Bình Lăng nằm ở thôn Bổng Thôn, xã Bình Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 
hiện nay đổi thành xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo chính sách đổi mới, hỗ trợ xây 
dựng trường học, trường tiểu học Bình Lăng được xây dựng khang trang với nhiều thiết bị phòng học 
chất lượng như bàn ghế, bảng dạy học…Các thiết bị âm thanh hỗ trợ giảng dạy sẽ giúp nhà trường thông 
báo tín hiệu giờ ra chơi, hỗ trợ giáo viên giảng dạy tốt hơn, tránh được các chứng mất tiếng , khàn tiếng 
do nói quá to… 

TCA tư vấn sử dụng thiết bị loa nén TOA TC-631M treo ở hành lang cho nhiệm vụ thông báo, phát tín 
hiệu từ phòng chỉ đạo và các hệ thống loa TOA BS-678B cho phòng học. 

Tư vấn hệ thống âm thanh phòng hội trường 

TCA đã và đang thể hiện được năng lực thi công âm thanh phòng hội trường của mình cho hàng trăm dự 
án lớn nhỏ trên toàn quốc. Trong đó, có các dự án phòng hội trường trường đại học, trường THPT, các 
phòng họp cơ quan tỉnh ủy và phòng đa năng tại cơ quan công ty nhà máy xí nghiệp… 

Để nhận được tư vấn tận tình nhất, cũng như giải pháp âm thanh giá rẻ nhất phù hợp với nhu cầu của 
mình, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0902.188.722 để được tư vấn tận tình nhất. Dưới đây, chúng 
tôi sẽ gợi ý cho khách hàng một cấu hình âm thanh phòng hội trường cơ bản, sử dụng cho phòng diện 
tích vừa và nhỏ. 

Cấu hình âm thanh hội trường công ty Hưng Hưng Thịnh: 

 Bộ mixer tiền khuếch đại TOA FV-200PP 
 Bộ giao tiếp micro chọn vùng TOA FV-200RF-AS 
 Bộ hẹn giờ TOA TT-208-AS 
 Bộ phát tín hiệu âm thanh thông báo TOA EV-20R W 
 Loa nén giải rộng 30W TOA CS-304 
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 Bộ chọn vùng loa TOA SS-2010 SS 
 Loa hộp 30W TOA BS-1030W 
 Tăng âm công suất 1000W AV PA-1000 
 Tăng âm công suất 1500W AV PA-1500 
 Bộ phát CD TOA CD-2011R 
 Micro vô tuyến TOA WM-5225 F01, TOA WT-5810 F01 

Tư vấn hệ thống âm thanh phòng hội thảo 

Hệ thống âm thanh phòng họp, họp hội thảo đang rất phổ biến bởi sự hữu dụng của nó. Nếu bạn đang 
có nhu cầu tư vấn giải pháp âm thanh phòng họp hội thảo, âm thanh hội nghị cấp cao có thể liên hệ ngay 
với chúng tôi, TCA – Trung Chính Audio. 

Dưới đây, TCA vừa lắp đặt, tư vấn cấu hình âm thanh phòng hội thảo cho Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái 
Mép. Cấu hình thiết bị sử dụng như sau: 

 Bộ khuếch đại công suất CA-6400Vz 
 Mixer SoundCraft EFX-8 
 Loa full đơn 3 tấc Behringer VP-1220 
 Micro cổ ngỗng Shupu EDM-18A 
 Micro không dây SHure UGX-8 II 

Điểm danh thương hiệu sản xuất âm thanh phòng họp 
tốt nhất hiện nay 

Bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm âm thanh phòng họp hội thảo chính hãng, uy tín hiện nay? Bạn 
đang tìm kiếm thông tin về thiết bị âm thanh phòng họp JTS, ITC, OBT…? Trungchinhaudio.vn hiện đang 
là đại lý cấp I được ủy quyền bởi các thương hiệu âm thanh phòng họp hội trường hàng đầu như TOA, 
Bosch, ITC, JTS tại thị trường Việt Nam. 

1. Âm thanh hội thảo TOA made in Japan – TOA TS-780 / 680 

TOA made in Japan là thương hiệu đã được hình thành và phát triển lâu nhất trong lĩnh vực âm thanh 
thông báo, âm thanh hội thảo trên thị trường âm thanh. Năm 1994, hãng âm thanh phòng họp / thông 
báo này đã ký hợp đồng và chọn Công ty TNHH Âm Thanh Ánh Sáng Trung Chính làm đại lý cấp I của 
mình tại Việt Nam. Những hệ thống âm thanh phòng họp hội thảo, phiên dịch TOA luôn có lượng người 
tìm kiếm lớn, trong đó phải kể đến như TOA TS-680 và TOA TS-780. 

Xem thêm về thiết bị âm thanh phòng họp: TOA TS-780 | TOA TS-670 
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2. Âm thanh hội thảo Bosch made in GerMany (Đức) – Bosch CCS900 

Ultro / CCS1000 D 

Tiếp theo trong lĩnh vực lắp đặt âm thanh phòng họp, chúng ta không thể không nhắc đến thương hiệu 
Bosch có xuất xứ từ Đức (Germany). Không quá mạnh trong lĩnh vực âm thanh phiên dịch phòng họp, 
nhưng Bosch CCS900 / Bosch CCS1000 là hai giải pháp âm thanh phòng họp hội thảo tốt nhất hiện nay. 
Bosch CCS900 / Bosch CCS1000 cung cấp cho phòng họp những tiện ích hàng đầu, tiện lợi mà những 
thương hiệu khác không có được. 
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3. Âm thanh phiên dịch ITC – ITC TS-0622 

Nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh phiên dịch cho phòng họp đang rất phát triển trong nhiều năm trở 
lại đây. Thương hiệu âm thanh ITC đang làm rất tốt và chiếm được thị phần người dùng lớn trong lĩnh 
vực béo bở này. ITC TS-0622 là một trong số ít hệ thống phiên dịch được lắp đặt nhiều nhất trong các 
phòng họp ngoại giao, góp phần không nhỏ vào việc giao tiếp với người nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng 
có rất nhiều các chủng loại âm thanh phiên dịch khác nhau cho người dùng có thể tham khảo, lựa chọn 
như âm thanh phiên dịch hồng ngoại, âm thanh phiên dịch TOA, âm thanh phiên dịch ITC….. 

 

4. Hệ thống micro phòng họp  JTS CS-1CU / CS-120CU 
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JTS là thương hiệu âm thanh phòng họp thứ 4 và cũng là cuối cùng được chúng tôi nhắc đến trong danh 
sách thương hiêu sản xuất âm thanh phòng họp tốt nhất hiện nay. Không phải ngẫu nhiễn mà JTS được 
chúng tôi xếp cùng với các thương hiệu nổi tiếng như TOA, Bosch, ITC hiện nay. JTS cung cấp các hệ 
thống micro phòng họp chất lượng cao. Những hệ thống micro phòng họp JTS được ứng dụng rộng rãi 
trong các dự án lắp đặt âm thanh phong hop hiện nay có thể kể đến như bộ micro hội thảo JTS CS-1CU 
hay JTS-120CU…. 

5. Âm thanh hội trường, sân khấu biểu diễn Yamaha 

Ngoài các thương hiệu âm thanh hội thảo, âm thanh hội nghị thì phòng họp còn được trang bị các dàn 
âm thanh, thiết bị hội trường. TCA cung ứng thiết bị âm thanh hội trường, sân khấu biểu diễn chính 
hãng từ nhiều thương hiệu như JBL, Yamaha, SoundCraft.... 

TCA là nhà phân phối, đại lý ủy quyền cấp I thương hiệu âm thanh hội trường Yamaha trên toàn quốc. 
Chúng tôi đã và đang ứng dụng các thiết bị vào các dự án âm thanh lớn, các dự án lắp đặt âm thanh cho 
phòng hội trường kết hợp phòng họp đa năng.... 

Dịch vụ lắp đặt âm thanh hội thảo 

Trung Chính Audio với website chính Trungchinhaudio.vn cùng trụ sở mới tại Số 30, ngõ 88/61, Giáp Nhị, 
Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội cung cấp cho khách hàng dịch vụ lắp đặt âm thanh phòng họp 
hội thảo uy tín nhất thị trường hiện nay. Có rất nhiều lý do để bạn lựa chọn chúng tôi thay vì các đơn vị 
thi công khác. Một trong số những lý do nổi bật nhất là do Trung Chính là đại lý ủy quyền cấp I phân phối 
thiết bị âm thanh phòng họp TOA, Bosch, ITC, JTS tại Việt Nam. Không những thế, đội ngũ nhân viên kỹ 
thuật dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi còn được thực hành thực tế hàng nghìn lần, được traning kiến 
thức từ các chuyên gia hàng đầu của hãng. Chúng tôi cam kết mang đến dich vu lap dat am thanh phong 
hop hoi thao hoi nghi chất lượng số 1 tại thị trường Việt Nam hiện nay. 

 

Dịch vụ lắp đặt âm thanh phiên dịch 

Nếu như JTS được coi như thương hiệu hàng đầu thành công trong lĩnh vực sản xuất thiết bị âm thanh 
phiên dịch cho phòng họp thì Trung Chính chính là đơn vị phát triển mạnh mẽ dịch vụ lắp đặt âm thanh 
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phiên dịch cho phòng họp hiện nay. 85% các dự án lắp đặt âm thanh phiên dịch cho các phòng ngoại 
giao hiện nay đều do chúng tôi tư vấn thi công và thực hiện. Trung Chính Audio có kinh nghiệm chuyên 
sâu trong việc xử lý các lỗi thường gặp khi lắp đặt âm thanh phiên dịch phòng họp như hiện tượng loa bị 
rè, lỗi kết nối amply, mixer…Chính vì vậy, hãy sẵn sàng tận hưởng dịch vụ lắp đặt chất lượng hàng đầu 
của chúng tôi thông qua việc gọi tới số Hotline 0902.188.722 ngay bây giờ. 

 

Lắp đặt âm thanh phòng họp giá rẻ 

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh chất lượng, giá thành phải chăng nhưng vẫn đảm bảo 
chính hãng, chính sách bảo hành tốt thì TCA sẽ là sự lựa chọn của bạn. 

Chúng tôi với niềm đam mê, mang đến chất lượng âm thanh cho cuộc sống, chuyên tư vấn cung cấp các 
dòng sản phẩm chính hãng, xây dựng hệ thống giá rẻ, phù hợp với túi tiền của người dùng. Đây cũng 
chính là một điểm mạnh giúp chúng tôi chiến thắng trong nhiều dự án đấu thầu, thi công âm thanh công 
trình lớn. 

Lắp đặt âm thanh hội trường diện tích vừa và nhỏ 

Nhiều dự án âm thanh hội trường đã được TCA khởi công và đang đi vào hoạt động. Trong đó, ngoài các 
dự án phòng họp hội trường diện tích lớn tại các cơ quan ban ngành thì cũng có nhiều dự án âm thanh 
hội trường diện tích vừa và nhỏ. Tại đây, TCA khảo sát kỹ càng công trình, trước khi đưa ra các giải pháp 
âm thanh, cấu hình thiết bị phù hợp hơn, giá mềm hơn cho diện  tích trình diễn nhỏ. 

Đối với diện tích nhỏ, chúng tôi ưu tiên sử dụng các thiết bị âm thanh của Shure, JBL, DBX và Crown. Đây 
là 4 thương hiệu âm thanh hội trường chất lượng đã được khẳng định trên thị trường Việt Nam với mức 
giá mềm. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nâng cấp, cải thiện thiết bị với dòng sản phẩm Yamaha, Bosch 
cho hội trường phòng họp diện tích vừa. 
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Lắp đặt âm thanh phòng họp diện tích lớn 

Ngày nay công nghệ phát triển hiện đại, các sản phẩm âm thanh cũng được nâng cấp cả về chất lượng 
lẫn tiện ích sử dụng. Bạn có thể dễ dàng chọn mua cho mình một sản phẩm loa tích hợp kèm luôn cả 
amply khuếc đại 2in1 sử dụng cho những hệ thống âm thanh phòng họp nhỏ. Tuy nhiên, đối với một cấu 
hình âm thanh phòng họp diện tích lớn đòi hỏi sự phức tạp và khắt khe hơn về chất lượng thì bạn cần 
chọn cho mình một cấu hình chuyên dụng, các thiết bị chuyên dụng riêng biệt. 

Tư vấn giải pháp lắp đặt âm thanh phòng họp diện tích lớn như sau: 

 Loa hộp treo tường TOA BS-1034: 10 chiếc 
 Amply hội thảo TOA TS-780: 1 chiếc 
 Micro hội thảo TOA TS-771/ TOA TS-772: 30 bộ 
 Micro cổ ngỗng TOA EM-380: 1 bộ 
 Tủ điện 10U: 1 chiếc 
 Trọn bộ dây rắc: 1 gói 

Cấu hình âm thanh được chúng tôi đưa ra ở trên phù hợp cho không gian phòng họp diện tích lớn từ 
khoảng 150 đến 160m2. Trong các trường hợp phòng học phòng họp có diện tích lớn hơn nữa, bạn có 
thể liên hệ Hotline công ty Trung Chính Audio để có giải pháp mở rộng hệ thống, nâng cấp hệ thống âm 
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thanh sao cho phù hợp nhất. Các thiết bị mà chúng tôi sử dụng được cung cấp chính hãng bởi TOA 
Electronics, Inc. 

Lắp đặt âm thanh TOA chính hãng 

TOA Electronics đã và đang lựa chọn Trung Chính là đơn vị phân phối thiết bị tại thị trường Việt Nam. 
Chúng tôi đã có những thỏa thuận, cam kết để cùng nhau phát triển, coi nhau như một đối tác quan 
trọng trong chiến lược kinh doanh của mình. Ngoài sự thành công về hệ thống âm thanh công cộng, lắp 
đặt âm thanh thông báo phòng học, tòa nhà thì TOA Electronics còn được biết đến với các hệ thống hội 
thảo phòng họp chất lượng, được giới người dùng đánh giá cao. Các hệ thống phòng họp TOA nổi bật có 
thể được chúng tôi giới thiệu đó là TOA TS-680 và TOA TS-780…Ưu điểm của hệ thống phòng họp hội 
thảo TOA mang lại đó là KHẢ NĂNG GHI ÂM, CHỐNG PHẢN HỒI ÂM, CHỌN NHIỀU MICRO CÙNG LÚC, 
TÍN HIỆU ĐÈN THÔNG BÁO DỄ DÀNG….Các dự án âm thanh tiêu biểu được TCA áp dụng hệ thống phòng 
họp TOA có thể kể đến như Bộ Quốc Phòng Binh Đoàn 11, Trường Đại Học Ngoại Thương, công ty Than 
Thống Nhất hay bệnh viên đa khoa quốc tế Hải Phòng…. 

Cấu hình phòng họp chính hãng TOA demo như sau: 

 Bộ trung tâm TOA TS-780: chức năng ghi âm tích hợp sẵn 
 Bộ thu không dây 
 Bộ phát không dây 
 Micro chủ tịch TOA TS-781 
 Micro đại biểu TOA TS-782 
 Tăng âm công suất A-2240 
 Hệ thống loa phòng họp: TOA F-2000 

Trên đây là cấu hình âm thanh phòng họp TOA chính hãng từng được chúng tôi  áp dụng tại dự án thi 
công âm thanh tại Kho Bạc Nhà Nước Quảng Ninh. Kho bạc tỉnh Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Kho 
bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp 
luật. Kho bạc nhà nước Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Chi 
nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, 
thanh toán theo quy định của pháp luật. 

Lắp đặt âm thanh Bosch 

Nhắc đến Bosch, hãng âm thanh phòng họp hội thảo đến từ Đức nổi tiếng với 2 hệ thống CCS900 Ultro 
và CCS1000 D tại Việt Nam. Ưu điểm vượt trội của âm thanh phòng họp Bosch đó là giọng nói rõ ràng, 
cấu hình điều khiển nâng cao, điều khiển camera HD và rất tiết kiệm năng lượng. Phần lớn các công trình 
dự án thi công hệ thống hội thảo cho phòng họp các cơ quan tỉnh thành, các bộ, huyện đều sử dụng. Các 
dự án lắp đặt âm thanh phòng họp hội thảo Bosch chính hãng do Trung Chính Audio thi công có thể kể 
đến như dự án tại bộ công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh, nhà máy VIEM Bút Sơn, nhà máy ABC VIệt 
Nam….CÙng tìm hiểu cấu hình âm thanh phòng họp cơ bản của Bosch mà chúng tôi thường áp dụng 
ngay sau đây nhé. 

 Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CURD 
 Hộp đại biểu/ Chủ tọa cần dài BOSCH CCSD-DL-EU 
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 Cáp nối dài 10m Bosch LBB 4116/10 
 Loa hộp Bosch LB2-UC30-D1 
 Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE-1MA120-EU 

Cấu hình âm thanh phòng họp hội thảo Bosch trên đây đã từng được Trung Chính Audio áp dụng trong 
dự án âm thanh tại ngân hàng nhà nước Hải Dương.  Ngân hàng Nhà nước Hải Dương tọa lạc tại số 83 
Bạch Đằng, tỉnh Hải Dương là một chi nhánh của Ngân hàng Trung Ương có nhiệm vụ chính là cung ứng 
dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho 
bạc Nhà nước trên địa bàn. 

Lắp đặt âm thanh phòng họp chính hãng itc 

ITC là thương hiệu âm thanh hội nghị hội thảo chuyên dụng, cung cấp cho chúng ta nhiều cấu hình, giải 
pháp phòng họp lý tưởng. Đối với một phòng hội thảo cơ bản, TCA khuyến khích người dùng lựa chọn 
thiết bị ITC như một giải pháp hữu hiệu, đem lại hiệu quả cao trong tầm giá vừa phải. 

TCA lắp đặt, tư vấn âm thanh ITC chính hãng, ứng dụng cho nhiều công trình dự án âm thanh lớn trên 
toàn quốc. 

 

Lắp đặt âm thanh jts cho phòng họp hội đồng Khánh 
Hòa 

JTS là thương hiệu âm thanh Đài Loan, cung cấp thiết bị âm thanh giá tốt tại thị trường Việt Nam. Nếu 
như các cấu hình âm thanh JTS không thực sự được ưa chuộng và lựa chọn trong các dự án, thì nó lại là 
một giải pháp phối ghép, lắp ghép giúp giảm thiểu tối đa giá thành cũng như kinh phí đầu tư cho dự án.  

Một trong những dự án lắp đặt âm thanh phòng họp tại tỉnh Khánh Hòa, TCA đã ứng dụng lắp đặt thiết 
bị hội thảo JTS kết hợp âm thanh phòng họp TOA giá rẻ. Hệ thống hoàn toàn có thể đáp ứng mục đích sử 
dụng của khách hàng đồng thời lại có mức giá cạnh tranh, là giải pháp giá rẻ nhất trong số các giải pháp 
mà các đơn vị âm thanh đã đưa ra tư vấn. 
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Đi dây loa lắp đặt âm thanh phòng họp 

Nếu bạn là một nhà đầu tư, đầu tư cấu hình thiết bị chất lượng cao, các thiết bị âm thanh hội trường hội 
thảo với kết nối không dây tiên tiến thì thật là lý tưởng. Tuy nhiên, không phải cấu hình âm thanh nào 
cũng mang lại sự lý tưởng như vậy. Tại đây, chúng tôi hướng dẫn cách đi dây, đấu nối các thiết bị hội 
trường, thiết bị hội thảo trong cấu hình âm thanh phòng họp nói chung. 

 Thi công, setup hệ thống thiết bị khoảng cách gần nhất 
 Tránh các thiết bị tương đồng cách xa nhau: Micro hội thảo nên kết nối nối tiếp, nối tiếp thiết bị 

amply, mixer, bộ trung tâm khoảng cách tối ưu tiết kiệm dây 
 Treo loa hội trường trong các góc tường, tạo thành các khung vuông vức, đi dây phía trong 

tường 
 Đi dây micro phía dưới gầm bàn phòng họp, tạo thẩm mỹ đẹp 

Trung Chính Audio lắp đặt 125+ dự án âm thanh 
phòng họp trên toàn quốc 

TCA – Trung Chính Audio với Website chính thức là https://trungchinhaudio.vn/ đã phát triển ngày càng 
lớn mạnh trong suốt hơn 25 năm qua. Trong khoảng thời gian đó, Trung Chính đã thi công, lắp đặt trên 
125 dự án Lap dat am thanh phong hop trên toàn quốc. Các dự án này chủ yếu được thi công tại các sở 
ban ngành như Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Trường học, Bộ Quốc Phòng – An Ninh….Được ủy quyền làm đại 
lý kinh doanh cấp I các thương hiệu TOA, Bosch, ITC, JTS…tại Việt Nam, TCA – Trung Chính Audio luôn 
đạt được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến dịch vụ âm thanh 
chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay. 

Dưới đây là những hình ảnh dự án lap dat am thanh phong hop được TCA lắp đặt trên toàn quốc. Đây 
được xem như một bằng chứng “sắt đá” cho dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp trong suốt thời gian qua. 

Phòng họp hội trường VNPT Net 1 
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TCA tư vấn âm thanh, cung cấp các thiết bị loa họp hội nghị, loa hội trường JBL cho dự án phòng họp hội 
trường tại trụ sở VNPT Net 1. Các thiết bị âm thanh chính như amply, loa hội nghị hội thảo, thiết bị trung 
tâm chính hãng được đấu nối đi dây. Thương hiệu âm thanh nhập khẩu, cam kết bảo hành 24 tháng cho 
dự án âm thanh tại VNPT trên toàn quốc. 

 

Dự án hội thảo công ty, nhà máy Vương Gia JSC Quảng Ninh 

Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành có tới 5 thành phố lớn. Đây cũng chính là một trong những 
trung tâm phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng hệ thống âm thanh, lắp đặt âm thanh tăng cao. TCA tự 
hào là đơn vị cung cấp thiết bị cho nhiều dự án âm thanh hội thảo, âm thanh sân khấu hội trường tại 
Quảng Ninh. Trong đó có dự án phòng hội thảo hội nghị cho nhà máy Vương Gia JSC Quảng Ninh. 

TCA cung ứng thiết bị, hỗ trợ thi công lắp đặt thiết bị âm thanh phục vụ nhu cầu hội họp hội thảo tại nhà 
máy công ty xí nghiệp: Công ty Vương Gia JSC Quảng Ninh. 
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Âm thanh bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng 

Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp âm thanh cho bệnh viện, bao gồm các cấu hình âm thanh hàng lanh 
thông báo, âm thanh phòng họp giao ban, âm thanh báo cháy....Để đảm bảo cho hoạt động tại bệnh 
viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, TCA được liên hệ thi công âm thanh phòng giao ban phiên trực tại bệnh 
viện. Tại đây, chúng tôi cung cấp các thiết bị loa hội nghị họp, micro bàn bạc để các bác sỹ, nhân viên y 
khoa có thể họp bàn với nhau sau mỗi ca trực của mình. 
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Dự án âm thanh Cục nội địa Bộ Công An 

Cục nội địa Bộ Công An là cơ quan đầu ngành, tham mưu trực tiếp cho nhà nước. Chính vì thế, các giải 
pháp âm thanh ở đây được xem trọng và yêu cầu cao về tính bảo mật thông tin, tránh các đối tượng xấu 
làm hại bộ máy nhà nước. 

TCA lắp đặt dự án âm thanh phòng hội trường hội nghị lớn tại Cục nội địa Bộ Công An 
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