
 

Fabric Định dạng 
Edge 

thinness 
Code 

Diagonal 
(inch) 

Image Size 
(inch) 

Giá Lẻ (chưa bao 
gồm VAT) 

CineGrey3D-
ALR 

16:9 10mm 

 AR100DHD3 100 2210*1245           9,850.000 

 AR120DHD3 120 2665*1500         11,500.000 

 AR135DHD3 135 3000*1676         14,500.000 

 AR150DHD3 150 3325*1880         16,850.000 

 
Màn chiếu triệt tiêu ánh sáng Exzen cung cấp loại khung mỏng nhất có thể nhìn thấy trên thị trường hiện nay được thiết 
kế độc đáo để giống với TV LED cao cấp nhưng kích thước cực lớn. Với hệ thống lò xo dễ dàng lắp đặt, Màn hình khung 
của Exzen được căng thẳng hoàn hảo và vĩnh viễn, đảm bảo màn hình phẳng như gương giúp bạn có được những cảm 
giác tuyệt vời cho cả ứng dụng rạp hát gia đình và thương mại. Bạn sẽ có khoảng khắc trải nghiệm xem tăng lên một tầm 
cao mới của sự tận hưởng! 
Chất lượng hình ảnh 4K  
Chất liệu vải Exzen soft PVC trắng 4K gốc nhìn rộng, soft PVC Exzen càng tăng hiệu quả khi được căng đều tạo nên bề 
mặt siêu phẳng, giúp hình ảnh và màu sắc phân tán rộng và chính xác ở từng điểm, làm cho hình ảnh theo sống động và 
hiệu ứng tuyệt vời. 
Kết hợp với máy chiếu 4K và 8K, nó có thể tạo ra hiệu ứng trình chiếu tuyệt vời không thể so sánh được, mang đến cho 
khán giả một chân trời màu sắc tuyệt đẹp và để khán giả thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc thị giác do hình ảnh chất lượng 
cao, rõ ràng và chân thật. 

 

https://aoa.vn/danh-muc/man-chieu?filter_loai-man=man-chieu-khung-di-dong
https://aoa.vn/danh-muc/man-chieu?filter_loai-man=man-chieu-khung-di-dong
https://aoa.vn/thuong-hieu/exzen
https://aoa.vn/danh-muc/may-chieu?filter_tinh-nang-may-chieu=may-chieu-2k-4k


 THÔNG TIN KỸ THUẬT  

Các Aeon Dòng là một màn hình chiếu khung cố định mà sử dụng Elite Screens công nghệ FREE® EDGE. Thiết kế 
EDGE FREE® giống như màn hình TV màn hình phẳng kích thước khổng lồ. Các Aeon bao gồm một cắt siêu mỏng như 
một tùy chọn cài đặt để tăng cường hơn nữa sự xuất hiện tổng thể. 
Có sẵn trong các vật liệu chiếu trước 

Tên vật 

liệu 
Gain 

Góc 

nhìn 
Sự miêu tả 

CineGrey 

3D-ALR 
 1.2  90 ° 

CineGrey 3D-ALR là một vật liệu chất lượng tham chiếu được xây dựng cho 

các môi trường với sự kiểm soát tối thiểu đối với ánh sáng trong phòng. ISF 

được chứng nhận về độ chính xác màu sắc. Phản xạ góc với công nghệ loại bỏ 

ánh sáng xung quanh. 

 
Chất liệu màn hình 

 Trải dài trên khung cho một bề mặt phẳng căng thẳng vĩnh viễn 

 Hoạt động 3D, 4K Ultra HD và HDR Sẵn sàng 

 Có sẵn trong phạm vi kích thước đường chéo sau đây: 

o 84 lu – 200 “ở định dạng 16: 9 

o 103 Shaw, 125 “, 138” và 158 “ở định dạng 2,35: 1 
  

Thiết kế và lắp đặt 

 Thiết kế khung nhôm nhẹ 

 Dễ dàng lắp ráp và cài đặt trong vài phút 

 EDGE FREE® hoặc cài đặt viền siêu mỏng 

 Dấu chân nhỏ hơn tối đa hóa khu vực xem 

 Giá treo tường trượt đảm bảo khung được đặt chính giữa 

  

Model Number 
View Area 

(HxW) 
Gain 

Frame 

Length 

(A) 

View 

Width 

(A1) 

Overall 

Frame 

Height (B) 

View 

Height 

(B1) 

Frame 

Width 

(C) 

Frame 

Depth 

(D) 

AR100DHD3 49.2″x87.3″ Gain 1.2 2237.7 2217.4 1270 1249.7 10.2 25.4 

AR120DHD3 58.3″x104.1″ Gain 1.2 2664.5 2644.1 1501.1 1480.8 10.2 25.4 

AR135DHD3 66.3″x117.9″ Gain 1.2 3032.8 2966.7 1676.4 1676.4 10.2 25.4 

AR150DHD3 71.5″x130.9″ Gain 1.2 3345.2 3324.9 1889.8 1816.1 10.2 25.4 



 

  

 Khung màn chiếu  mỏng từ 60mm đến 90mm mang đến vẻ đẹp đơn giản, hiện đại hòa quyện hoàn hảo với mọi không 
gian nội thất hiện đại. 

 



Khung màn chiếu làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao, chắc chắn, bền bỉ, 
chịu được lực căng giúp màn hình luôn phải trong thời gian dài. 

 

 

Chế độ lắp đặt thuận lợi, hệ khung treo với chi tiết phụ kiện hỗ trợ lắp đặt đầy đủ, giúp cho bất kỳ cá nhân nào cũng có 
thể thao tác dể dàng, nhanh chóng. 

 

 

   

 


