
[ REVIEW ]- ĐÈN LED DOWNLIGHT VDL2/N  

 Mô tả chung : 
 Mã sản phẩm : VDL2/N         Công suất : 3-5-7-9-12-15W 

 Chip LED : Nichia – Nhật Bản 

 Thương hiệu : VIỆT VƯƠNG 

 Giá niêm yết: (vnđ/bộ) 

3W 5W 7W 9W 12W 15W 

215.000 348.000 385.000 620.000 710.000 988.000 

 Có thể mua ở đâu?  

+ Tại các đại lí thuộc hệ thống phân phối của ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG trên toàn quốc. 

Xem tại : vietvuonglighting.com/pages/he-thong-phan-phoi 

+ Ưu đãi khi mua số lượng lớn. 

 Bảo hành 05 năm với đèn, 03 năm với chấn lưu (driver ) 

 Tham khảo sản phẩm tại: vietvuonglighting.com/products/den-led-downlight-model-2 

 Đánh giá chung: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Đóng gói 

Đóng gói theo nhận diện chung, vỏ hộp dùng 2 
tông màu chính đen- trăng tạo sự chuyên nghiệp 
ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
 
Mỗi sản phẩm đều đi kèm hướng dẫn lắp đặt – 
thông số kĩ thuật chi tiết in trên bao bì 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

 Kiểu dáng – thiết 
kế 

VDL2/N được thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng 
không kém phần sang trọng. 
 
Vỏ đèn có 4 màu sắc và dải công suất đa dạng 
để KH lựa chọn tùy thuộc vào thiết kế nội thất 
không  gian sử dụng của bạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

https://vietvuonglighting.com/pages/he-thong-phan-phoi
https://vietvuonglighting.com/products/den-led-downlight-model-2


 
       VDL2/N được Việt Vương sản xuất từ nhôm 
đúc AL6030 cùng công nghệ sơn chống ăn mòn 
giúp gia tăng độ bền của đèn hơn so với các sản 
phẩm cùng loại. 
      Tản nhiệt được thiết kế nhiều khe rãnh, nhìn 
sắc nét, sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt tốt, không 
thoát nhiệt ra môi trường xung quanh khi hoạt 
động. 
 
      Do sử dùng chủ yếu các vật liệu cao cấp, tản 
nhiệt tốt nên VDL2/N nặng hơn hẳn so với các 
đèn LED Downlight khác trên thị trường, và để 
lắp đặt nó cũng yêu cầu kết cấu trần giả tốt hơn , 
chắc chắn hơn. 
Đặc tính này với người dùng là ưu điểm, nhưng 
với  kĩ thuật thi công lắp đặt lại là nhược điểm. 

 Chấn lưu  
- Nguồn ( driver) 

Nguồn (Driver) sản xuất bằng nhựa cao cấp, an 
toàn trong sử dụng, chịu được dải điện áp lớn 
100-265VAC, 50Hz. 

Đến 90% nguyên nhân đèn LED không sáng, 
hoạt động không đạt tiêu chuẩn sản xuất là do 
nguồn. Và đa phần các hãng khác sử dụng nguồn 
gắn liền đèn để tiết kiệm chi phí. VIỆT VƯƠNG 
LED thực sự tạo điểm cộng khi đầu tư chú trọng 
vào Driver, với thiết kệ hệ nguồn riêng cho từng 
đèn ( mỗi nguồn đều có mã in trực tiếp trên vỏ) 
giảm thiểu tối đa sự cố khi sử dụng. 

 

 Tem – nhãn mác 

-Tem Thông số kĩ thuật đầy đủ, chi tiết 
 
-Tem Chip LED NICHIA chính hãng do chính 
NICHIA – NHẬT BẢN cung cấp ( chỉ có tại VIỆT 
VƯƠNG LED)  

   

 Màu sắc ánh sáng 

VDL2/N của ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG có 03 màu 
sắc cho bạn lựa chọn phù hợp với từng khóc 
không gian :  
- Trắng: ánh sáng chân thực nhất dùng cho văn 
phòng, bệnh viện, nơi làm việc , học tập… 
- Trung tính: ánh sáng vừa phải, dùng cho 
phòng khách, nhà hàng, trung tâm thương mại…  
- Vàng: ánh sáng ấm, dịu nhẹ dùng nhiều cho 
phòng ngủ, quán café, khách sạn…. 

 

 Hiệu quả sử dụng 

 Bật/tắt đèn tức thời và không hạn chế số lần thao tác 
 Cho ánh sáng trung thực không nhấy nháy (kiểm tra dễ dàng bằng camera điện thoại ) 
 Góc chiếu rộng, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng đều cho cả không gian sử dụng. 
 Không chói mắt, bảo vệ thị lực người dùng (CRI > 80) 
 Cường độ ánh sáng cao hơn 30% các sản phẩm cùng loại  

                                                         (kết quả được kiểm định bởi QUATEST 1) 



 Chính sách bảo 
hành  

 Hỗ trợ lắp đặt, tư vấn sản phẩm chi tiết đến tận công trình. 
 Bảo hành 5 năm với đèn , 3 năm với chấn lưu  

( theo quy định bảo hành chung của VIỆT VƯƠNG LED) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Xếp hạng:  4/5 điểm. 

     Nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt hay thay thế hệ thống chiếu sáng tại nhà ở/văn phòng/cửa 

hàng… với mức đầu tư cao hơn 1 chút nhưng bù lại việc sử dụng lâu dài, ổn định, không phải lo lắng về việc 

sửa chữa, thay thế trong từ 3-5 năm thì VDL2/N của ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG thực sự là 1 lựa chọn hoàn hảo. 

 

 

Ưu điểm 

 

 Đa dạng về màu sắc vỏ đèn, công 

suất để lựa chọn. 

 Chất lượng ánh sáng cao nhất so 

với các đèn LED âm trần cao cấp, 

cùng mức giá. 

 Giá thành rẻ hơn 30% so với sản 

phẩm nhập khẩu có chất lượng 

tương đương. 

 Sử dụng chip LED Nichia - Nhật 

Bản (nhà sản xuất LED hàng đầu 

thế giới). 

 Tuổi thọ cao (40.000 giờ), bảo 

hành lên tới 05 năm. 

 

Nhược điểm 

 

 Đèn chắc, nặng, do đó 

yêu cầu kết cấu trần lắp 

đặt phải chắc chắn. 

 VDL2/N vỏ trắng luôn 

có sẵn tại các cửa hàng 

trên toàn quốc, riêng các 

màu mặt bạc, crom, 

vàng phải đặt hàng 

trước . 


