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Đối tác

Năm 2018, LUXMAGE đã ký kết hợp tác chiến lược với NEXNOVO. Chúng tôi sẽ tận dụng công nghệ  

màn hình LED trong suốt  hàng đầu thế giới để phát triển các sản phẩm quảng cáo hàng đầu, sáng 

tạo giá trị và không gian kinh doanh mới cho các đối tác của chúng tôi.
 

 

Công ty TNHH Công nghệ Vĩ Lực - Luxmage hiện là chi nhánh của NEXNOVO tại Việt Nam. NEXNOVO là 
nhà phát minh và sản xuất màn hình LED trong suốt hàng đầu thế giới có hơn 30 bằng sáng chế. Chúng 
tôi (Luxmage) tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển màn hình 
LED trong suốt tại Việt Nam.

Công ty chúng tôi với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm trên 10 năm làm việc tại Việt Nam, tin rằng sản 
phẩm NEXNOVO và giá trị chúng tôi đem đến sẽ mang lại cho doanh nghiệp bạn lợi thế cạnh tranh 
mạnh mẽ hơn nâng cao tầm thương hiệu hơn.

Các dòng sản phẩm hiện tại gồm: XT, XRW, NR, NS và NH được ứng dụng rộng rãi trong quảng cáo cho 
chuỗi nhà hàng, trung tâm thương mại, sân bay, viện bảo tàng, tổ chức tài chính, triển lãm thương mại, 
sự kiện lễ hội lớn, sân khấu hội trường, tường kính tòa nhà cao tầng và nhiều lãnh vực khác. Với cự ly 
điểm ảnh nhỏ từ 2.0mm đến 30mm có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu ứng dụng, độ sáng từ 1000 đến 
7500 nits, sản phẩm của NEXNOVO hiện là màn hình LED trong suốt có độ nét và độ sáng cao nhất trên 
thế giới.

Nhà phát minh công nghệ màn 
hình LED trong suốt.

Chuyên gia về giải pháp màn 
hình LED trong suốt.

Đội ngũ nghiên cứu sáng tạo 
bậc nhất.

Sản phẩm thiết kế dẫn đầu nhu 
cầu thị trường.

LUXMAGE - nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp hiển thị thương mại.

Luôn tập trung vào ứng dụng công nghệ màn hình trong suốt, tận tâm thúc đẩy sự phát triển

của ngành truyền thông bán lẻ mới. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong: siêu thị lớn, cửa sổ kính  

cửa hàng 4S, showroom, phòng trưng bày, sân khấu, sự kiện, trung tâm thương mại, quảng cáo trên 

tường kính,… 

VỀ CHÚNG TÔI

LỢI THẾ
. Nhà phát minh công nghệ màn hình LED trong suốt.

. Chuyên gia về giải pháp màn hình LED trong suốt.

. Đội ngũ nghiên cứu sáng tạo bậc nhất.

. Sản phẩm thiết kế dẫn đầu nhu cầu thị trường.



NEXNOVO TECHNOLOGY luôn luôn cống hiến bản 
thân trong sự phát triển của màn hình LED và dẫn đầu 
xu hướng của lãnh vực này với công nghệ độc quyền 

được cấp bằng sáng chế.

Trụ sở chính tại Shenzen, Trung Quốc NEXNOVO đã 
thực hiện nhiều dự án thành công trên toàn thế giới.

Transparent LED poster 
awarded with IF in 2017

Đối tác

NEXNOVO TECHNOLOGY luôn luôn cống hiến bản

thân trong sự phát triển của màn hình LED và dẫn đầu

xu hướng của lĩnh vực này với công nghệ độc quyền 

được cấp bằng sáng chế. 

Trụ sở chính tại Shenzen, Trung Quốc NEXNOVO đã

thực hiện nhiều dự án thành công trên toàn thế giới. 

Hơn 30 bằng sáng chế

Transparent LED poster 
awarded with IF in 2017



Đối tác

...



Công Nghệ Độc Quyền  

Với hiệu suất hàng tháng của mô hình này 
lớn hơn 400 pcs. Đảm bảo độ sáng và nhất 
quán màu sắc cao.

Công Nghệ 3D-SMT

SMD 1515 SMD 3535

Mỗi đèn LED được gắn kết rất chặt chẽ, 
lực va chạm lên đến khoảng 4,2kg vẫn 
không ảnh hưởng mà vẫn có thể hoạt 
động ổn định.

NEXNOVO đã trải qua hơn 3 năm để nghiên cứu công nghệ 
3D-SMT. Mỗi tấm ở phía bên PCB đã được xử lý qua 8 lần để 
đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa LED và PCB.

Độ sáng cao

Chống thấm

Chống tia UV

Tính nhất quán

Công Nghệ Chính Cơ Bản

Với hiệu suất hàng tháng của mô hình này 
lớn hơn 400 pcs. Đảm bảo độ sáng và nhất 
quán màu sắc cao.

Công Nghệ 3D-SMT

SMD 1515 SMD 3535

Mỗi đèn LED được gắn kết rất chặt chẽ, 
lực va chạm lên đến khoảng 4,2kg vẫn 
không ảnh hưởng mà vẫn có thể hoạt 
động ổn định.

NEXNOVO đã trải qua hơn 3 năm để nghiên cứu công nghệ 
3D-SMT. Mỗi tấm ở phía bên PCB đã được xử lý qua 8 lần để 
đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa LED và PCB.

Độ sáng cao

Chống thấm

Chống tia UV

Tính nhất quán



SMD1515

SMD3535

H - 1.6 = 79.4% độ trong suốt
H

H=7.8 mm

Dãy LED

H - 3.2 = 80% độ trong suốt
H

H=16 mm

SMD1515

SMD3535

H - 1.6 = 79.4% độ trong suốt
H

H=7.8 mm

Dãy LED

H - 3.2 = 80% độ trong suốt
H

H=16 mm



800

Sự hoàn hảo
Khung nhuôm chắc chắn đảm bảo sự liên kết 
hoàn hảo giữa các mô-đun.

Bộ nguồn không tiếng ồn
Bộ nguồn với tiếng ồn nhỏ, kích thước 
khiêm tốn làm cho màn hình trông nhẹ và 
mỏng, tĩnh lặng và tao nhã.

Cấu trúc nhỏ gọn
Với đặc tính mỏng gọn không chỉ làm cho 
màn hình trở nên thanh nhã, mà còn tiết    
kiệm chi phí vận chuyển và lưu trữ.

Hiển thị sống động 

Các mô-đun LED trong suốt và các khung 
đỡ đơn giản làm cho màn hình hiển thị 
trong suốt hơn.

Dễ bảo trì
Sản phẩm với tuổi thọ dài, vì chỉ cần thay 
thế dãy LED, thay vì phải thay lại cả mô-đun.

Sự hoàn hảo
Khung nhuôm chắc chắn đảm bảo sự liên kết 
hoàn hảo giữa các mô-đun.

Bộ nguồn không tiếng ồn
Bộ nguồn với tiếng ồn nhỏ, kích thước 
khiêm tốn làm cho màn hình trông nhẹ và 
mỏng, tĩnh lặng và tao nhã.

Cấu trúc nhỏ gọn
Với đặc tính mỏng gọn không chỉ làm cho 
màn hình trở nên thanh nhã, mà còn tiết    
kiệm chi phí vận chuyển và lưu trữ.

Hiển thị sống động 

Các mô-đun LED trong suốt và các khung 
đỡ đơn giản làm cho màn hình hiển thị 
trong suốt hơn.

Dễ bảo trì
Sản phẩm với tuổi thọ dài, vì chỉ cần thay 
thế dãy LED, thay vì phải thay lại cả mô-đun.

Tính Năng Sản Phẩm



AD DOOR

800

ÁP DỤNG CHO THUÊ
CÀI ĐẶT NHANH

 

Dòng NR được thiết kế cho việc lắp đặt và tháo dỡ trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Đây là sự lựa chọn 
tốt nhất cho giải trí và sự kiện.

800

ÁP DỤNG CHO THUÊ
CÀI ĐẶT NHANH

 THUÊ
CÀI T NHANH

NR2.6 NR3.9 NR7.8 NR10

SMD1515 SMD1515 SMD1515SMD1515

67584 32768 16384 9216

2.61X5.68 3.91X7.81 7.81x7.81 10.42x10.42

1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000)

384x88(176) 256x64(128) 128x64(128) 96x48(96)

5500~6000 5500~6000 5500~6000 5500~6000

800 800 800 800

72% 80% 80% 85%

Dòng NR được thiết kế cho việc lắp đặt và tháo dỡ trở nên dễ dàng, nhanh chóng, đây là sự lựa chọn 
tốt nhất cho giải trí và sự kiện

Model

LED

Resolution（dot/㎡)

Pixel Pitch(WxH)(mm)

Module size(WxH)(mm)

Brightness（CD/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

Max.Power(W/㎡)  

Transparency

800

ÁP DỤNG CHO THUÊ
CÀI ĐẶT NHANH

Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng

Tháo dỡ module

Thiết kế tủ khóa độc đáo, đơn g

Thiết kế khuôn đúc lớn bằng nhôm nhằm đảm 
bảo chính xác kích thước module

Tùy biến đầu nối module và cáp nguồn, cáp tín 
hiệu trở nên dễ dàng cho việc lắp đ

Có thể tùy chọn dạng treo hoặc dạng đứn

Trung tâm mua sắmĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

 THUÊ
CÀI T NHANH

NR3.9NR2.6 NR7.8 NR10

SMD1515 SMD1515 SMD1515SMD1515

67584 32768 16384 9216

2.61x5.68 3.91x7.81 7.81x7.81 10.42x10.42

1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000)

384x88(176) 256x64(128) 128x64(128) 96x48(96)

5500~6000 5500~6000 5500~6000 5500~6000

800 800 800 800

72% 80% 80% 85%

240 240 240 240

(1921) (1921) (1921)

Dòng NR được thiết kế cho việc lắp đặt và tháo dỡ trở nên dễ dàng, nhanh chóng, đây là sự lựa chọn 
tốt nhất cho giải trí và sự kiện

Model

LED

Resolution（dot/㎡)

Pixel Pitch(WxH)(mm)

Module size(WxH)(mm)

Brightness（CD/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

Max.Power(W/㎡)  

Transparency

Module Resolution

DÒNG SẢN PHẨM
LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Các Dòng Sản Phẩm

Dòng XRW

Dòng NR

Dòng XT

Dòng NS

Dòng NH

Được thiết kế phù hợp với các 
địa điểm giải trí, trung tâm.

Màn hình được thiết kế để cho 
thuê như sân khấu và sự kiện với 
khả năng lắp đặt nhanh chóng.  

Được thiết kế như Poster 
điện tử dành cho cửa sổ.

Được thiết kế để đặt tại 
mặt tiền các trung tâm, 

cửa hàng cao cấp. Được thiết kế dành cho các 
hàng rào nhỏ trong tòa nhà 
và các giải pháp tương tự.

Các Dòng Sản Phẩm

Dòng XRW

Dòng NR

Dòng XT

Dòng NS

Dòng NH

Được thiết kế phù hợp với các 
địa điểm giải trí, trung tâm.

Màn hình được thiết kế để cho 
thuê như sân khấu và sự kiện với 
khả năng lắp đặt nhanh chóng.  

Được thiết kế như Poster 
điện tử dành cho cửa sổ.

Được thiết kế để đặt tại 
mặt tiền các trung tâm, 

cửa hàng cao cấp. Được thiết kế dành cho các 
hàng rào nhỏ trong tòa nhà 
và các giải pháp tương tự.

09/10

Thông số kỹ thuật



Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng

Tháo dỡ module

Thiết kế tủ khóa độc đáo, đơn giản và tin cậy.

Thiết kế khuôn đúc lớn bằng nhôm nhằm đảm 
bảo chính xác kích thước module

Tùy biến đầu nối module và cáp nguồn, cáp tín 
hiệu trở nên dễ dàng cho việc lắp đặt.

Có thể tùy chọn dạng treo hoặc dạng đứng.

Trung tâm mua sắm Thuê sân khấu Văn hóa giải trí ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: Triển lãm

800

Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng

Tháo dỡ module

Thiết kế tủ khóa độc đáo, đơn giản và tin cậy.

Thiết kế khuôn đúc lớn bằng nhôm nhằm đảm 
bảo chính xác kích thước module

Tùy biến đầu nối module và cáp nguồn, cáp tín 
hiệu trở nên dễ dàng cho việc lắp đặt.

Có thể tùy chọn dạng treo hoặc dạng đứng.

Trung tâm thương mại Thuê sân khấuĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG: Triển lãm

à nhanh chóng

iản và tin cậy.

huôn đúc lớn bằng nhôm nhằm đảm 

à cáp nguồn, cáp tín 
ở nên dễ dàng cho việc lắp đặt.

eo hoặc dạng đứng.

Trung tâm mua sắm Thuê sân khấu Văn hóa giải trí Triển lãm

Showroom Cửa hàng 4S



Resolution(dot/㎡）

Pixel Pitch(WxH)(mm)

Module size(WxH)(mm)

Module Resolution

Brightness（CD/㎡) 

Max.Power(W/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

Transparency

Dòng XRW được thiết kế phù hợp với lắp đặt cố định trong trung tâm 
thương mại, khách sạn, sân bay, showroom, cửa hàng 4S, ...

Thông số kỹ thuật

DÒNG SẢN PHẨM
LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH

SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD3535 SMD3535 SMD3535

67584 32768 16384 9216 4096 4096 2500 1600

2.61x5.68 3.91x7.81 7.82x7.82 10.42x10.42 15.63x15.63 15.63x15.63 20.83x20.83 25x25

384x88(176)

5500~6000 5500~6000 5500~6000 5500~6000 3000 7500 4500 2500

800 800 800 800 800 800 800 800

240 240 240 240 240 240 240 240

72%

1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000)

80% 80% 85% 90% 80% 85% 88%

256x64(128) 128x64(128) 96x48(96) 64x32(64) 64x32(64) 48x24(48) 40x20(40)

XRW2.6 XRW3.9 XRW8 XRW10 XRW16 XRW16 XRW20 XRW25

L T C

Resolution(dot/㎡）

Pixel Pitch(WxH)(mm)

Module size(WxH)(mm)

Module Resolution

Brightness（CD/㎡) 

Max.Power(W/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

Transparency

Dòng XRW được thiết kế phù hợp với lắp đặt cố định trong trung tâm 
thương mại, khách sạn, sân bay, showroom xe ...

Thông số kỹ thuật

DÒNG SẢN PHẨM
LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH

SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD3535 SMD3535 SMD3535

67584 32768 16384 9216 4096 4096 2500 1600

2.61x5.68 3.91x7.81 7.82x7.82 10.42x10.42 15.63x15.63 15.63x15.63 20.83x20.83 25x25

384x88(176)

5500~6000 5500~6000 5500~6000 5500~6000 3000 7500 4500 2500

800 800 800 800 800 800 800 800

240 240 240 240 240 240 240 240

72%

1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000) 1000x500(1000)

80% 80% 85% 90% 80% 85% 88%

256x64(128) 128x64(128) 96x48(96) 64x32(64) 64x32(64) 48x24(48) 40x20(40)

XRW2.6 XRW3.9 XRW8 XRW10 XRW16 XRW16 XRW20 XRW25

L T C

Thông số ỹ thu t



Lắp đặt dễ dàng &
nhanh chóng 

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: Trung tâm mua sắm Sân bay Ngân hàng Khách sạn Phòng trưng bày xe Mặt tiền kính

Màn hình có thể treo lên 
hoặc gắn cố định trên dưới ở 
bên mặt trong cửa sổ.

Bộ nguồn được tích hợp sẵn vào 

các module, giúp lắp đặt nhanh 

chóng và dễ dàng hơn.

500m
m

1000mm

Kích thước module chuẩn 

Lắp đặt dễ dàng &
nhanh chóng 

Sân bay Showroom Khách sạn Cửa hàng 4S

Màn hình có thể treo lên 
hoặc gắn cố định trên dưới ở 
bên mặt trong cửa sổ.

Bộ nguồn được tích hợp sẵn vào 

các module, giúp lắp đặt nhanh 

chóng và dễ dàng hơn.

500m
m

1000mm

Kích thước module chuẩn 

Mặt tiền kínhĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG: Trung tâm thương mại



Thông số kỹ thuật

Resolution（WxH)

 Brightness (CD /m²)

Transparency

Max.Power(W/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

DÀNH CHO CÁC CỬA HÀNG CAO CẤP

NS2.6 NS3.9

SMD1515 SMD1515

5000~5500

H3.91xV7.81

5000~5500

H2.61xV5.68

72% 80%

800800

240

384x352

135168

1000x2000

1009x2200 1009x2450 1009x2700 1009x2950 1009x2200 1009x2450 1009x2700 1009x2950

1000x2250 1000x2500 1000x2750 1000x2000 1000x2250 1000x2500 1000x2750

152064 168960 185856 65536 73728 81920 90112

384x396 384x440 384x484 256x256 256x288 256x320 256x352

240

Pixel Pitch (mm)

Display size
(WxH)(mm)

Module Resolution

Cabinet size
(WxH)(mm)

 

Dòng NS được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu quảng cáo của các cửa hàng, thương hiệu cao cấp, sử dụng  
trực tiếp thay thế tường kính. Đảm bảo độ phân giải cao mà không ảnh hưởng đến độ trong suốt của 
tường kính, đặc biệt phù hợp với các cửa hàng thương hiệu cao cấp.
 

DÀNH CHO CÁC C A HÀNG CAO C

LED

Model



(NS 2.6) Độ trong suốt >72% (NS 2.6) Độ phân giải  67500 dot/m2

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: Thương hiệu bán lẻ Trung tâm mua sắm

Độ hiển thị chính xác cao gấp đôi so với các sản 
phẩm cùng loại. Đối với các cửa hàng bán lẻ 
giới hạn về diện tích, độ hiển thị chính xác cao 
có thể hiển thị các chi tiết của quảng cáo.

Tăng tính trong suốt cho không gian cửa hàng.

Tùy chọn chiều cao:

2000mm, 2250mm, 2500mm và 2750mm

Showroom Cửa hàng 4S



POSTER ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO CỬA SỔ

Poster LED trong suốt đầu tiên trên thế giới
Màn hình hiển thị LED trong suốt mật độ cao nhất trên thế giới

Góc vuông Góc bo

POSTER ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO CỬA SỔ

Poster LED trong suốt đầu tiên trên thế giới

Màn hình hiển thị LED trong suốt mật độ cao nhất trên thế giới

Góc vuông

POSTER ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO CỬA SỔ

Poster LED trong suốt đầu tiên trên thế giới
Màn hình hiển thị LED trong suốt mật độ cao nhất trên thế giới

Góc vuông Góc bo

POSTER ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO CỬA SỔ

Gó bo

Thông số kỹ thuật

XT2.0S (Smart) XT2.1M (Smart) XT2.6M (Smart) XT2.5L (Smart)

2.12 x 4.7mm 2.6 x 5.9mm

4500 - 5000 4500 - 5000

66% 65%

830 x 1360 x 53.5mm
32.69 x 53.54 x 2.11 inch

384 x 256 (98304) 312 x 192 (59904)

800 700

240 210

IP62 IP62

98304

31kg 28kg

1380 x 875 x 175mm 
54.3" x 34.5" x 6.9"

1600 x 1160 x 170mm 
63.0" x 45.7" x 7.0"

Pixel (dot/m²)

814 x 1200mm
32.05 x 47.24 inch

2.5 x 5.71mm

4500 - 5000

65%

979 x 1440 x 53.5mm
38.54 x 56.69 x 2.11 inch

384 x 224 (86016)

980

296

IP62

86016

40kg

1600 x 1160 x 170mm  
63.0" x 45.7" x 7.0"

963 x 1280mm
37.91 x 50.39 inch

814 x 1133mm
32.05 x 44.61 inch

830 x 1293 x 53.5mm
32.69 x 50.91 x 2.11 inch

2.05 x 5mm

4500 - 5000

68%

660 x 1120 x 53.5mm
25.96 x 44.09 x 2.11 inch

312 x 192 (59904)

600

180

IP62

59904 59904

22 kg

-10～40°C -10～40°C -10～40°C -10～40°C

1115 x 764 x 175mm  
43.9" x 30.1" x 6.9"

643 x 960mm
25.33 x 37.79 inch

Pixel Pitch (mm)

Brightness(nits)

Transparency

Resolution(WxH)

Ingress Protection

Working Temp

Display Weight

Display Size(WxH)

Cabinet Dimensions
(LxWxH)

Max/Avg Power(W)

XT2.0S (Smart) XT2.1M (Smart) XT2.6M (Smart) XT2.5L 

2.12 x 4.7mm 2.6 x 5.9mm 2.5 x 5.71mm

4500 ~ 5000 4500 ~ 5000 4500 ~ 5000
66% 65% 65%

2.05 x 5mm

4500 ~ 5000

68%

Model

Pixel Pitch（WxH）

312x192(59904) 384x256(98304) 312x192(59904) 384x224(86016)

500/150 800/240 800/240 980/296

 IP62  IP62 IP62 IP62

-10~40°C -10~40°C -10~40°C -10~40°C

22kg 31kg 28kg 40kg

643x960mm
25.19x37.79 inch

814x1200mm
32.05x47.24 inch

814x1133mm
31.05x44.61 inch

963x1280mm
37.91x50.39 inch

660x1120x53.5mm
25.96x44.09x2.11 inch

830x1360x53.5mm
32.69x53.45x2.11 inch 

830x1293x53.5mm
32.69x50.91x2.11 inch

979x1440x53.5mm
38.54x56.69x2.11 inch

Thông số kỹ thuật



Độ trong suốt chưa từng có Trọng lượng nhẹ & Dễ vận chuyển

Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượngThiết kế dạng mô-đun

Dễ lắp ráp & Điều chỉnh

Quản lý trung tâm đám mây

Trung tâm 
quản lý

Mạng Đám mây

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Trung tâm mua sắm Mặt tiền kính Cửa sổ cửa hàng Cửa hàng bán lẻ

Trong suốt 

Dòng XT

chưa từng có

Độ trong suốt chưa từng có Trọng lượng nhẹ & Dễ vận chuyển

Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượngThiết kế dạng module

Dễ lắp ráp & Điều chỉnh

Quản lý trung tâm đám mây

Trung tâm 
quản lý

Mạng Đám mây

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: Trung tâm mua sắm Cửa sổ cửa hàng Cửa hàng bán lẻ

Trong suốt 

Dòng XT

chưa từng có

Mặt tiền kính

Độ trong suốt chưa từng có Trọng lượng nhẹ & Dễ vận chuyển

Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượngThiết kế dạng mô-đun

Dễ lắp ráp & Điều chỉnh

Quản lý trung tâm đám mây

Trung tâm 
quản lý

Mạng Đám mây

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Trung tâm mua sắm Mặt tiền kính Cửa sổ cửa hàng Cửa hàng bán lẻ

Trong suốt 

Dòng XT

chưa từng có

Độ trong suốt chưa từng có Trọng lượng nhẹ & Dễ vận chuyển

Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượngThiết kế dạng module

Dễ lắp ráp & Điều chỉnh

Quản lý trung tâm đám mây

Trung tâm 
quản lý

Mạng Đám mây

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: Trung tâm thương mại Cửa hàng bán lẻ

Trong suốt 

Dòng XT

chưa từng có

Mặt tiền kính

Poster LED trong suốt đầu tiền trên thế giới

Cửa hàng 4S Showroom



Pixel Pitch
(WxH)(mm)

Module size
(WxH)(mm)

Module 
Resolution 

Brightness
（CD/㎡)

Max.Power
(W/㎡)

Avg.Power
(W/㎡)

Transparency

HÀNG RÀO LẮP ĐẶT TRONG NHÀ

Dòng NH được thiết cho hàng rào trong nhà, lan can bảo vệ và các giải pháp tương tự khác.
Các sản phẩm NH có kính cường lực 12mm được sử dụng để ngăn chặn, hạn chế mọi thiệt hại
có thể xảy ra đối với màn hình. Sản phẩm hoàn hảo để chỉ dẫn khách hàng của bạn.
 

Resolution
（dot/㎡)

Pixel Pitch
(WxH)(mm)

Module size
(WxH)(mm)

Module 
Resolution 

Brightness
（CD/㎡)

Max.Power
(W/㎡)

Avg.Power
(W/㎡)

Transparency

HÀNG RÀO LẮP ĐẶT TRONG NHÀ

Dòng NH được thiết cho hàng rào trong nhà, lan can bảo vệ và các giải pháp tương 
tự khác. Các sản phẩm NH đạt chuẩn IP65, kính cường lực 12mm được sử dụng để 
ngăn chặn, hạn chế mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với màn hình. Sản phẩm hoàn hảo 
để chỉ dẫn khách hàng của bạn.

Resolution
（dot/㎡)

LAN CAN HIỂN THỊ QUẢNG CÁO



Lắp đặt dễ dàng, độ trong suốt cao. Kích thước cabinet tiêu chuẩn

Hàng rào trong nhà và lan can bảo vệĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Kích thước module chuẩn

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Kích thước module chuẩn

  Trung tâm thương mại Ga tàu điện ngầmSân bay Bến xe

Lắp đặt dễ dàng, bền bỉ, độ trong suốt cao, kích thước cabinet tiêu chuẩn.



Model NJ3 NJ3 NJ3

LED

Resolution（dot/㎡)

Pixel Pitch（WxH)(mm)

Module size（WxH)(mm)

Module Resolution

Brightness（CD/㎡)

Max.Power(W/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

Transparency

SMD1515 SMD1515 SMD1515

32768 32768 32768

3.91x7.82 3.91x7.82 3.91x7.82

1000x500 813x500 1313x500

256x64 208x64 336x64
 
5000~5500

 
5000~5500

 
5000~5500

800 800 800

240 240 240
 
80%

 
80%

 
80%

Thông số kỹ thuật

HÀNG RÀO LẮP ĐẶT TRONG NHÀNJ CỬA SỔ QUẢNG CÁO



500mm 

Với mỗi cửa sổ bán lẻ khác nhau sẽ 
có sự lựa chọn về thông số, chiều cao, 

kích thước khác nhau. 

Thiết kế không khung viền

Màn hình hầu như không thấy được 
ở khoảng cách 3m, với thiết kế không 
khung đảm bảo được độ trong suốt  

5000 ~ 6000 nits

Với mỗi cửa sổ bán lẻ khác nhau sẽ 
có sự lựa chọn về thông số, chiều cao, 

kích thước khác nhau. 

  Trung tâm thương mại Cửa hàng 4S Cửa hàng trang sứcShowroomĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng

ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:



 CHO CỬA TỰ ĐỘNG

NOVO ADDOOR được thiết kế cho các cửa hàng bán lẻ sáng tạo, cửa hàng cao cấp, trung tâm mua sắm 
và doanh nghiệp. Sự sáng tạo dòng NOVO ADDOOR không chỉ là sự thay thế hoàn hảo cho cửa tự động 
truyền thống, mà còn là một công nghệ truyền thông tuyệt vời.

NOVO ADDOOR

MODEL NOVO ADDOOR

LED SMD1515

Max.Power(W/㎡) 800

Avg.Power(W/㎡) 240

Resolution（Wx H) 152064

Size（singer door with frame） 1000mm*2470mm

Weight ( singer door 

with frame)
≤250kg

Automatic door power ＜ 150W

Open (close) door speed 200mm-460mm/s

Applicable method
Induction ，remote control 

 code

Thông số kỹ thuật



ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG: BuildingKhách sạn Trung tâm thương mại Showroom

NOVO ADDOOR

KFC

THE MALLNOVO ADDOOR

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NOVO ADDOOR

THE MALLNOVO ADDOOR

Quảng cáo video, giúp nhận diện nội 
dung thương hiệu, tiết kiệm chi phí, 
thu hút sự chú ý.

Độ sáng cao lên tới 5000-5500 nits, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng ngay cả 
dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

1. Thu hút quảng cáo

2. Độ sáng cao

Độ trong suốt hơn 72%, đáp ứng nhu cầu 
về ánh sáng tự nhiên của khách hàng. 

Trọng lượng nhẹ, lắp đặt nhanh, không 
giới hạn chiều rộng, đáp ứng mọi yêu 
cầu lắp đặt cửa tự động.

3. Độ trong suốt cao

4. Lắp đặt thuận tiện



VỚI KHẢ NĂNG
LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

NOVO AD360° được thiết kế cho các trung tâm bán 
lẻ sáng tạo, cửa hàng cao cấp, trung tâm mua sắm và 
phòng trưng bày. Sự sáng tạo của màn hình NOVO AD360 ° 
là sự thay thế hoàn hảo cho các màn hình quảng 
cáo truyền thống và hỗ trợ truyền thông hiệu quả.

Thông số kỹ thuật   

Resolution(WxH)

830mm x 1290mm(x2)

800

240

Max.Power(W/㎡)

Avg.Power(W/㎡)

59904(x2)

GIẢI PHÁP HIỆN THỊ QUẢNG CÁO
CHO MỌI GÓC NHÌNNOVO AD360 O

Weight (Screen) 28kgx2

Motor power 25W

Screen rotation speed 20S-90S/circle

 Weight (base) 65kg

Base size 400x830mm

NOVO AD360 O

Screen size  (without base)

Applicable
 Remote control, automatic, 
                     manual

NOVO AD360 O

NOVO AD360 O

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NOVO AD360 °

Cài đặt nhanh, dễ di chuyển, đáp ứng nhu cầu
lắp đặt trong mọi tình huống.

3. Cài đặt thuận tiện

1. Thu hút quảng cáo
Quảng cáo video, nhận diện nội dung 
thương hiệu, tiết kiệm chi phí, thu hút sự chú ý.

2. Độ sáng cực cao

Độ sáng cực cao lên tới 5000-5500 nits, 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay cả 
dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. 



ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG: Trung tâm thương mại Khách sạn Showroom Sự kiện
40

0 
m

m

830 mm

1750m
m

1440m
m

1290m
m

830 mm

1000mm

979mm

830mm

Độ phân giải cao
Độ hiển thị chính xác cao. Rất thích hợp đối với các 
trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn,...  

Có khả năng xoay 360o
Thiết kế độc đáo mang đến mọi góc nhìn

Tùy chọn với 3 kích thước màn hình thích hợp với các
không gian khác nhau:
- 1290mm x 830mm(x2)
- 1440mmx979mm(x2)
- 1750mm x 1000mm(x2)

Kích thước màn hình

NOVO AD360 O

NOVO AD360 O



Model: NS2.6
Pixel Pitch: 2.61mm x 5.68mm
Địa điểm: Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden, 
Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

CÁ
C c
lan r rên k g
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Mang giá tr g
v y bán hàng



Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W3m x H2.5m
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm (SECC) Quận 7,TP.HCM, Việt Nam

Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W1m x H2.5m
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM 

Dòng màn hình: NR3 
Diện tích: 2m x 2m 
Địa điểm: Gamuda Land, Quận 3, Tp.HCM



Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W3m x H2.5m
Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, 
Quận 11, TP.HCM, Việt Nam

Mô hình sản phẩm: dòng NR
Kích thước màn hình: 2mx2m
Vị trí dự án:  Quận 1, TP.HCM

Mô hình sản phẩm: dòng NR3
Diện tích: 4m x 2,5m
Vị trí dự án: Lễ hội Cafe Buôn Mê Thuột



Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W4m x H2.5m
Địa điểm: Andora,  TP.HCM, Việt Nam

Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W1m x H2m
Địa điểm: THE HIDEOUT  
Quận 3, TP.HCM, Việt Nam



Model: NR3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W4m x H2.5m
Địa điểm: Nhà khách tỉnh Trà Vinh,  Việt Nam

Model: NR3,  Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Kích thước: W1m x H2.5m
Địa điểm: Otoke Chicken, 
Đồng Nai, Việt Nam

Model: XT 2.6M 

Pixel Pitch: 2.6mm x 5.9mm

Địa điểm: Bến Bạch Đằng, 

Quận 1, TP.HCM,Việt Nam 

Model: NR3 Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm

Kích thước: W3m x H2.5m

Địa điểm:  Quận 1, TP.HCM Việt Nam 

Model: NR3
Kích thước: 3.91mm x 7.8mm                   
Diện tích: 30㎡ 
Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

HỘI THẢO TRÀ VINH



Model: XRW10
Pixel Pitch: 10mm x 10mm
Diện tích: 250 ㎡
Địa điểm: Calle Gran Via.32,28013, 
Madrid, Spain

Model: NS3
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.5mm
Kích thước: W1m x H2m x 12pcs
Địa điểm: Shanghai, Beijing, Fuzhou

Model: XT 5
Pixel Pitch: 5mm x 8mm
Địa điểm: Louisiana.USA

Model: XT 3M
Pixel Pitch: 3.13mm x 6.66mm
Địa điểm: JBL Flagship store 
in Albania

Model: XRW10
Pixel Pitch: 10mm x 10mm
Kích thước: W16.32m x H2.88m   
Địa điểm: Square du Bastion 9, 1050 
Ixelles, Belgium

Model: XRW5
Pixel Pitch: 5mm x 5mm
Tầng một: 1.7m x 2.048m x 5pcs, 17.41m
Tầng hai: 0.48m x 1.6m x 28pcs, 21.51m
Địa điểm: Opera Paris, France

new retai new media   14/15 



N H 6

Kích thước
Địa điểm

Model: NH6
Pixel Pitch: 6.67mm x 6.41mm
Kích thước: W71.04m x H0.82m 
Địa điểm: Dubai Tower, UAE



Nhiều dự án hơn tại
www.luxmage.com



VietNam O�ce
VI LUC TECHNOLOGY CO., LTD
Địa chỉ: 80, Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 028-62959889         Di động:  (+84) 98 8895066
Email: info@luxmage.com         Website : www.luxmage.com


