
[REVIEW] - ĐÈN LED DOWNLIGHT 
VDL9/N – VIỆT VƯƠNG 

❖ Mô tả chung : 
• Mã sản phẩm: VDL9/N         Công suất : 7-12W 
• Chip LED: Nichia – Nhật Bản 
• Thương hiệu: VIỆT VƯƠNG 
• Giá niêm yết: (vnđ/bộ) 

7W 12W 

551.200 981.700 

• 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-mat-kinh 

❖ Đánh giá chung: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Đóng gói 
VIỆT VƯƠNG luôn đồng nhất qui cách đóng gói các sản phẩm đèn Downlight để tối ưu việc nhận diện 
thương hiệu. (Tham khảo thêm: review VDL2/N + VDL1B/N) 

Kiểu dáng - 
thiết kế -  

vật liệu cao 
cấp 

⬧ VDL9 là dòng  đèn LED âm trần cao cấp , VIỆT VƯƠNG 
tạo sự khác biệt bởi sự đa dụng về điều chuyển hướng 
chiếu sáng, phục vụ nhu cầu chiếu sáng trang trí cho 
nhóm KH có nhu cầu cao về thẩm mỹ, kiến trúc…. 

⬧ VDL9/N vẫn được thiết kế đặc biệt với thấu kính trong 
(làm từ kính cường lực) hướng tới chiếu sáng điểm, 
chiếu sáng trang trí và chiếu sáng khu vực như 
VDL1B/N nhưng lại mang trong mình những đặc tính 
vượt trội - thiết kế hiện đại hơn với khả năng điều 
chỉnh góc xoay thông minh. 

⬧ Nếu VDL1B/N chỉ có thể thay đổi hướng chiếu của đèn 
trong khoảng 60 độ thì VDL9/N lại linh hoạt hơn rất 
nhiều trong việc cho phép thay đổi hướng chiếu lên tới 
360 độ theo mọi phương. Do đó, VDL9 thể hiện độc đáo 
ở ứng dụng : là đèn lắp âm trần nhưng có thể chỉnh 
hướng chiếu từ hướng xuống sang chiếu hắt tường, linh 
hoạt và đơn giản khi chuyển đổi chiếu sáng trang trí. 

 Điều này khiến VDL9/N chiếm ưu tiên của người dùng 
hơn bởi: dễ dàng lắp đặt ở một vị trí tùy ý và điều chỉnh 
góc xoay theo mong muốn; linh hoạt trong việc thay đổi 
vị trí của đồ vật được trang trí. 

⬧ Sử dụng Chip LED COB làm nguồn sáng, Cho độ sáng 
đèn VDL9 lớn hơn hẳn so với các loại đèn khác cùng 
chủng loại và công suất. 
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Nguồn – 
Chấn lưu 

 
Tem – nhãn 

mác 

⬧ Nguồn (Driver) thiết kế từ nhựa cao cấp, cách điện tốt, 
an toàn trong sử dụng, chịu được dải điện áp lớn 100-
265VAC, 50Hz. 

⬧ Tem Thông số kĩ thuật đầy đủ, rõ ràng. 
⬧ Tem Chip LED Nichia chính hãng. (Duy nhất chỉ có tại 

VIỆT VƯƠNG LED) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Màu sắc ánh 
sáng 

⬧ Tương tự như VDL1B/N, VDL9/N cũng có 03 màu sắc 
ánh sáng: TRẮNG – VÀNG – TRUNG TÍNH tùy vào mục 
đích sử dụng. 
Tuy nhiên, tại vị trí trưng bày, đa phần màu ánh sáng 
VÀNG được sử dụng nhiều hơn nhằm mục đích làm 
điểm nhấn, khác biệt ánh sáng so với các không gian 
chung khác (thông thường sử dụng ánh sáng 
trắng/trung tính) 

Hiệu quả sử 
dụng 

⬧ Bật/tắt đèn tức thời và không hạn chế số lần thao tác. 
⬧ Cho ánh sáng trung thực không nhấp nháy (kiểm tra dễ 

dàng bằng camera điện thoại thông thường) bảo vê. 
⬧ Với góc mở chùm sáng nhỏ = 30 độ của VDL9/N nhằm 

hướng tới chiếu sáng điểm, chiếu sáng trang trí, tạo 
chùm sáng tập trung tại khu vực lắp đặt, ánh sáng sắc 
nét không bị lẫn ánh sáng sang các khu vực lân cận. 

⬧ Đáp ứng được yêu cầu chiếu sáng điều điểm nhưng 
hạn chế tối đa được số lượng đèn sử dụng. 

⬧ Đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 8781:2011/ TCVN 

ISO 9001:2008 

⬧ Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát 
ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng, thân thiện 
với môi trường. 

 

Chính sách 
bảo hành 

 
⬧ Tuổi thọ lên tới 40.000 giờ chiếu sáng. 
⬧ Chế độ bảo hành và hỗ trợ lắp đặt tương tự như 

VDL1B/N. 
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❖ Ưu điểm 
⬧ Nhôm đúc AL6030 cùng công nghệ sơn chống ăn mòn 

giúp gia tăng độ bền của đèn  

⬧ Sử dụng chip LED Nichia - Nhật Bản (nhà sản xuất 
LED hàng đầu thế giới). 

⬧ Bảo hành lên tới 05 năm. 

 

❖ Nhược điểm 
⬧ Với đèn VDL9/N có công suất lớn hơn 7W luôn phải đặt 

hàng trước. 
❖ Ứng dụng: 

⬧ Chiếu sáng điểm, chiếu sáng trang trí và chiếu sáng từng khu vực như: chiếu tranh, phù điêu, tượng, logo nhận 

diện tại các sảnh canopy,… 

⬧ Ứng dụng linh hoạt để chiếu các điểm nhấn kiến trúc trong thiết kế nội thất 
Sử dụng cho các không gian nội thất cao cấp (showroom, salon, khách sạn, biệt thự cao cấp…) 

❖ Xếp hạng: 5/5 điểm. 
Lựa chọn đèn LED rọi/chiếu điểm để trang trí, tạo điểm nhấn cho không gian nội thất gia đình, văn phòng, 

showroom, khách sạn… hiện nay đang là xu hướng. Tuy nhiên, người dùng thông minh sẽ luôn chọn lựa sản phẩm có 
nguồn gốc rõ ràng, giá thành cao một chút nhưng đổi lại là chất lượng sử dụng hiệu quả về lâu về dài. Chính vì vậy, các 
sản phẩm của VIỆT VƯƠNG luôn hướng tới tâm lí khách hàng và cho ra những sản phẩm tốt, đáng để cân nhắc./. 

 
   


