
REVIEW ĐÈN LED TUÝP VT5D – VIỆT VƯƠNG 

 Mô tả chung : 
 Mã sản phẩm: VT5D                 Công suất: 5-7-12-14W 

 Chip LED: Bridgelux – Mỹ 

 Thương hiệu: VIỆT VƯƠNG 

 Giá niêm yết: (vnđ/bộ) 

 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 03 năm  

 Tham khảo sản phẩm tại: vietvuonglighting.com/products/den-led-t5-trang-tri 

 
 Đánh giá chung: 

 
 
 
 
 
 
 

Kiểu dáng – 
thiết kế 

VT5D là sản phẩm VIỆT VƯƠNG cải tiến từ đèn LED tuýp 
T5. Với mục đích giảm chi phí và đơn giản hóa việc lắp 
đặt, VT5D được thiết kế dạng tuýp với máng tích hợp 
liền bóng.  
 
VT5D được thiết kế đầu nối liền nhau ( tại 2 đầu) tạo 
thành dải sáng liên tục, thích hợp chiếu sáng hắt khe 
trần, gỗ nội thất, hộp rèm. 
 
Là sản phẩm thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm LED 
dây, LED hắt khe T8/T5 truyền thống  

 

 

 

 

Vật liệu cao 
cấp 

Cảm nhận khi cầm trên tay VT5D khác hoàn toàn các 
sản phẩm tuýp khác bởi vật liệu cấu tạo cao cấp: 
- Chip LED Bridgelux cho ánh sáng đều không hiệu 
năng cao.( lên đến 115lms/w) 
- Mặt đèn nhựa PMMA cao cấp cho độ bền cao, khó 
vỡ. 
- Vỏ nhôm AL6030 được sử dụng cho máng liền, màu 
xám bạc sang trọng, hỗ trợ tản nhiệt tối đa. 
- Các phụ kiện khác đi kèm được VIỆT VƯƠNG thiết kế 
riêng, tạo sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. 

 

Hiệu quả sử 
dụng 

 Khởi động sáng ngay tức thì, không nhấp nháy (có 
thể test dễ dàng qua camera điện thoại) 

 VT5D có nhiều công suất và kích thước để KH lựa 
chọn phù hợp với không gian sử dụng. 

 Điểm mạnh “đỉnh” nhất của VT5D chính là vừa giải 
quyết được vấn đề đơn giản hóa thiết kế - lắp đặt, 
vừa giữ nguyên chất lượng ánh sáng. 
Khác hoàn toàn với LED dây trên thị trường hay gây 
ra các vệt đen trên trần, dải sáng VT5D tạo ra luôn 
đều màu, liền mạch. 

 

5W 7W 12W 14W 

156.900 176.900 256.400 276.400 

Hắt trần bằng LED 

dây ánh sáng đứt 

quãng, không liên 

tục 

Hắt trần bằng 

VT5D ánh sáng 

liên tục, đồng đều 

https://vietvuonglighting.com/pages/he-thong-phan-phoi
https://vietvuonglighting.com/products/den-led-t5-trang-tri


Màu sắc ánh 
sáng 

Với đèn LED Tuýp VT5D của VIỆT VƯƠNG thì TRẮNG – VÀNG – TRUNG TÍNH vẫn là 3 màu sắc ánh sáng được đưa 
ra để bạn chọn lựa. Thông thường khách hàng thường có xu hướng lựa chọn màu ánh sáng đèn LED hắt khe trần 
cùng màu ánh sáng với các đèn trang trí khác ( đèn tường, đèn ray..) 

 

 đèn trang trí khác trong cùng không gian . 

 

 

Chính sách 
bảo hành 

VT5D được đánh giá cao hơn hẳn các đèn LED dây trang trí bởi chất lượng được cam kết chính bằng chế độ bảo 
hành : 
· Tuổi thọ lên tới 40.000 giờ 
· Bảo hành 03 năm (theo quy định bảo hành chung của VIỆT VƯƠNG LED) 

Hướng dẫn 
lắp đặt 

VT5D được lựa chọn phần nhiều chính nhờ việc dễ dàng 
lắp đặt và dễ nối liền với nhau bằng đầu nối đi kèm. 
 
Bởi: khe trần/khe gỗ là không gian khá hẹp, việc lắp đặt 
cần sự đơn giản và thao tác ít 

 

 

 

 

 

 

Nguồn  

Tem – nhãn 
mác 

VT5D của VIỆT VƯƠNG có phần nguồn chịu được dải 
điện áp lớn 100 – 265 VAC, 50Hz 

+ Tem Thông số kĩ thuật 
+ Tem bảo hành 
+ Logo thương hiệu của VIỆT VƯƠNG 
(dán/in trên thân đèn) 

 

 

 Ứng dụng 

Chiếu sáng trang trí nội thất, chiếu 

sáng hắt khe trần, khe gỗ nội thất, 
hộp rèm,… 

 

 
 

 

 
 

 
 Xếp hạng: 4/5 điểm 

        Với hệ thống chiếu sáng sử dụng chính cho không gian, Khách hàng không ngần ngại đầu tư hệ thống đèn 

LED cao cấp để đảm bảo độ sáng cho mọi hoạt động. Song với các thiết bị chiếu sáng trang trí như đèn tường, 
hắt khe, chất lượng ánh sáng chưa được chú trọng nhiều. VT5D của VIỆT VƯƠNG LED thực sự là giảp pháp hắt 

khe thay thế hoàn hảo cho đèn LED dây bởi sự vượt trội về thiết kế và dải sáng đều màu liên tục. 


