
Phụ lục 1: CÁC CẤP ĐỘ HÁT HÒ 
 

- Cấp độ A: hát sân vườn, hát với nhau 

Đây là cấp độ hát karaoke cao nhất, trang thiết bị của nó chỉ thua sân khấu chuyên 
nghiệp. Hát với nhau ở khu vực sân vườn rộng phải trang bị 2, 4, 6... loa to như cái máy 
giặt để “rửa” tai cho 50 người trở lên. 

Thấp hơn một chút là cấp độ A- phục vụ cho nhu cầu hát với nhau trong khán phòng 
rộng, thường chỉ 4 loa nhưng vẫn cần công suất mạnh để phục vụ cho vài chục người. 

- Cấp độ B: hát ở phòng chuyên karaoke 

Đó có thể là phòng kinh doanh karaoke, hoặc phòng chuyên karaoke tại gia đình, phục 
vụ khoảng chục người trở lại. Chất lượng thiết bị là yêu cầu tiên quyết. 

Khi không gian phòng bị hạn chế, nó trở thành cấp độ B-. Khi không gian phòng mở 
rộng thêm, nó sẽ trở thành cấp độ B+ gần tương tương với A-. 

- Cấp độ C: hát ở nhà, nhưng phải gây ấn tượng với hàng xóm 

Mặc dù khi đi mua thiết bị nói là “để hát karaoke gia đình”, nhưng khi mang về nhà thì 
gia chủ cứ hát vang rền cho hàng xóm cùng nghe. Không đạt yêu cầu này là gia chủ sẽ 
chê dàn âm thanh ngay. Các nhà sản xuất rất hiểu nhu cầu này, họ làm ra “hàng chợ” 
với chất lượng không cao, cái chính là hợp túi tiền. 

Dàn âm thanh loại này phải “t ạo ảo giác” cho người hát: echo rền vang, treble/bass rộn 
ràng, tiếng hát càng khác lạ so với giọng nói thường ngày càng tốt! 

- Cấp độ D: hát ở nhà, cùng gia đình hoặc nhóm bạn 

Đây là nhu cầu dành cho những người hát “kaorao gia đình” thật sự. Họ thích hát với 
gia đình hoặc nhóm bạn nhỏ. Đóng cửa hát không làm phiền hàng xóm, âm lượng mở 
vừa phải, cân đối giữa tiếng nhạc và lời hát. 

Thực tế, những người hát ở cấp độ A, B thỉnh thoảng vẫn cần đến cấp độ D: ví dụ khi 
một nhóm bạn muốn luyện tập ca hát với nhau. Trước khi lên sân khấu (hoặc ra phòng 
hát chuyên nghiệp), họ có nhu cầu tập bằng một dàn âm thanh vừa phải, thậm chí sẵn 
sàng hát “mộc”. 

Ngược lại, những người thường hát ở cấp độ D thỉnh thoảng vẫn cần đến cấp độ cao 
hơn: ví dụ lâu lâu gặp bạn bè hoặc bỗng nổi hứng, họ vẫn muốn đi ra ngoài để hát ồn ã 
ở cấp độ A, B. 

- Cấp độ E: hát cá nhân 

Đây là cấp độ hát thấp nhất, nhưng lại dành cho những người yêu nhạc nhất. Họ thích 
hát, sẵn sàng mở cassette hoặc dàn mini để hát theo. Họ thường hát một mình, hoặc 
nhiều lắm là hát với vợ/chồng hoặc người yêu. Họ không muốn gây huyên náo với hàng 
xóm và cả bố mẹ trong nhà. Họ cũng có thể là người đang tập đàn hát ở nhà. Tuy chỉ 
mở âm lượng vừa đủ nghe nhưng họ có thNm mỹ âm nhạc, những thứ âm nhạc “rè, vỡ 
tiếng” sẽ làm họ mất hứng thú. 

 

 



Phụ lục 2: CHỌN ĐẦU MIDI KARAOKE HI ỆU ARIRANG 
 

Về kỹ năng bán hàng, nếu thấy khách hàng có vẻ cân nhắc thì người bán sẽ giới thiệu 
loại đầu karaoke “gia đình” xài cũng được lắm, giá cả lại phải chăng! 

Nhưng nếu thấy khách hàng hầu bao có vẻ rộng rãi thì người bán sẽ giới thiệu loại đầu 
karaoke “kinh doanh” có chất lượng tốt hơn một trời một vực! Có người bán còn mạnh 
miệng đầu karaoke “gia đình” ca rất dở. Mà quả thật, ca thử ngoài tiệm thấy dở thật! 

Thực tế thì như thế nào? Khái niệm “ca rất dở” khá là mơ hồ, phải xét ở 2 yếu tố sau: 

Chất lượng chung karaoke = tiếng nhạc + lời ca. 

Để đơn giản, ta tạm tính tầm quan trọng giữa 2 yếu tố tiếng nhạc và lời ca là tương 
đương nhau (thực tế lời ca sẽ được coi trọng hơn). 

Vậy thì: 

- Đầu karaoke không có vai trò trực tiếp gì vào lời ca, vì âm thanh từ micro không đi 
qua đầu karaoke. Chất lượng lời ca chỉ phụ thuộc vào micro, ampli và loa. 

- Đầu karaoke chỉ đóng vai trò gián tiếp bằng việc cung cấp tiếng nhạc, nhưng do nhạc 
midi dùng “nhạc cụ ảo” được tạo ra từ chip tổng hợp âm thanh chứ không phải thu âm 
từ nhạc cụ thật, cho nên việc điều chỉnh mạnh tone nhạc khá thuận lợi và ít biến dạng. 

 
Em đã thử nghiệm rất kỹ 2 đầu tiêu biểu là Arirang 3600S và Arirang 36K. Thoạt tiên, 
khi bật máy so sánh thì đúng là chất lượng chênh lệch rất nhiều: đầu 3600S được 10 
phần thì đầu 36K chỉ được 5-6 phần: nhạc rất yếu và treble/bass không mạnh. 

Tuy nhiên, xét kỹ hơn thì tình hình không đến nỗi quá bi đát. Đầu 36K có volume mặc 
định ở mức thấp nên tạo cảm giác rất yếu ớt. Trước tiên, hãy nâng volume (trên remote) 
lên tối đa. Sau đó vào phần chỉnh riêng music ở trên ampli/mixer, tăng thêm volume và 
tăng mạnh treble/bass. Kết quả là chất lượng nhạc phát ra từ đầu 36K có thể đạt 8/10 so 
với đầu 3600S, phần thua sút chủ yếu là do tiếng bass không chắc và mạnh. Đầu 3600S 
không thể dùng kỹ thuật này vì âm thanh nó đã “chuNn không cần chỉnh”, làm quá đi lại 
mất hay! 

Đến đây có thể xét hiệu quả kinh tế khi muốn chọn đầu 36K hay 3600S cho cùng một 
hệ thống âm thanh: 

Sau khi chỉnh, đầu 36K có thể bằng 80% đầu 3600S ở phần tiếng nhạc. Trong khi đó, 
phần lời ca là không đổi 100%. Nghĩa là tính chung chất lượng karaoke khi dùng đầu 
36K là 90%. Trong khi giá cả 2 loại đầu karaoke này chênh gần 3 lần. 



Trong thực tế, phần lời ca được xem trọng hơn tiếng nhạc, như vậy sự chênh lệch còn ít 
hơn nữa. Tóm lại, nếu chỉnh nhạc cNn thận thì đầu 36K chỉ kém không nhiều đầu 3600S 
về chất lượng karaoke tổng thể. 

Tất nhiên, với bác nào xem “quality is first” thì chênh lệch 10% cũng đáng để đầu tư. 

Lưu ý thêm: Cả 2 đầu karaoke trên đều có nhược điểm về ngõ xuất âm thanh. 

- Với 36K, âm thanh lấy qua ngõ Optical và Coaxial giống hệt như lấy qua ngõ Stereo 
thông thường (đầu bông sen)! 
- Với 3600S còn tệ hơn nữa, ngõ Optical và Coaxial không chấp nhận phát nhạc Midi 
karaoke! 

 

 

Phụ lục 3: THỬ MICRO 
 

1) Phương pháp thử micro: 

Phương pháp thử micro là: 

- Thử giọng trầm: Nói vào micro “Alồ, Alồ” (không phải Alố, Alố đâu nhé). Nếu tiếng 
không khàn khàn, rạn rạn là OK. 

- Thử độ rõ tiếng: Nói thử “1, 2, 3”. Điều quan trọng nhất của phép thử này là phải lắng 
nghe tiếng phát ra loa có rõ ràng và trung thực không, có giống giọng gốc không. 
Người ta rất hay áp dụng chung với phép thử ở trên là “Alo, 1, 2, 3” nhưng phải chú ý 
đây là kết quả của 2 phép thử khác nhau. Cũng nên thử ở cả 2 trạng thái: khi tắt và khi 
mở chế độ echo/reverb. 

- Thử giọng cao: Chắt lưỡi “Chắt, Chắt” như đang tặc lưỡi thất vọng. Nếu tiếng sắc bén 
như dao là OK, nếu tiếng cứ xoèn xoẹt là hỏng. 

- Thử giọng gió: Suỵt gió vào micro “Suỵt, Suỵt” như đang bảo ai im lặng. Nếu nghe 
tiếng rít “xé gió” là OK. Phép thử này cũng cho biết độ nhạy micro ở dải tần số cao. 

- Tuyệt vời hơn là nhờ một em bé hoặc một cô nàng giọng thánh thót nói thử vào micro. 
Nếu tiếng trong vắt như nước suối LaVie là ổn, nếu tiếng đục như cà phê Trung 
Nguyên là vứt. 

- Tuyệt vời hơn nữa là mua ở một cửa hàng quen biết, cho phép mang về nhà dùng thử. 
Nên nhớ với dàn âm thanh cụ thể và trong không gian cụ thể, thì kết quả thử micro rất 
khác biệt so với thử ngoài cửa hàng. Nhất là khi cửa hàng dùng loa “máy giặt” để thử. 

Thực ra, các thông số như độ nhạy, dải tần, tỷ số S/N... cũng quan trọng. Nhưng trong 
điều kiện hàng hóa của VN, thì các thông số này in trên bao bì là để... ngắm cho vui! 

2) Thực nghiệm cụ thể: 

Sau đây là kết quả thử nghiệm 5 loại micro đã đề cập: Arirang 3.6A, Shuboss 959, 
Shure 242/Beta58, BostonAudio 99III, Shure UR6D. 



 

 
- Ở giọng hát trầm và tiếng nói bình thường: 

• Arirang tương đương Shure 242, ở mức trên trung bình (tốt hơn hàng lởm). 
• Shuboss khá tốt (hơn 2 loại đầu 20%). 
• Boston và Shure UR6D còn tốt hơn một chút nữa (hơn 2 loại đầu 25%). 

- Ở giọng hát cao và tiếng suỵt gió: 

• Arirang ở mức trên trung bình. 
• Shuboss khá tốt (hơn Arirang 20%). 
• Boston và Shure UR6D còn tốt hơn nữa (hơn Arirang 25%). 
• Shure 242 rất nhạy ở tần số cao (hơn Arirang 50%), nhưng rất tiếc đây chính là 

nhược điểm của nó: do đây là thứ âm thanh bị “chích doping quá liều”. 

Phân tích thêm về 3 loại micro không dây ở trên: 

- Boston có âm thanh trung thực nhưng độ nhạy không thật xuất sắc (có thể khắc phục 
bằng cách chỉnh volume của phần micro). Giá cũng cao so với nhu cầu ca hát gia đình. 

- Shure UR6D có chất lượng giống Boston một cách kỳ lạ. Nghe kỹ lắm mới có cảm 
giác Shure UR6D hay hơn vài... milimet (ở phần âm cao). Về mẫu mã, Shure UR6D nổi 
bật hơn tất cả. Đặc biệt cặp micro cầm tay có đèn LED chỉ báo mức pin rất tiện lợi. 

- Shure 242 nhạy nhất. Nhưng nhà sản xuất quá tham về độ khuếch đại. Hậu quả là nó 
quá nhạy với tính năng echo, khi hát luôn bị kèm theo với một giọng vang kim loại 
nghe rất khó chịu (khắc phục: giảm volume mic và giảm treble mic). Khi tắt hoàn toàn 
hiệu ứng echo và reverb để kiểm tra độ trung thực, Shure lộ nguyên hình là hàng bình 
dân như Arirang, âm thanh 2 micro này giống hệt nhau, hầu như không phân biệt được. 



Shure cũng là trường hợp duy nhất nếu dùng đầu cắm XLR sẽ không tăng hiệu quả so 
với đầu 6 ly. Nói nôm na, Shure giống như một vận động viên chơi doping quá liều. 

Các kết luận trên chỉ là tham khảo với 5 model cụ thể. Em không muốn vơ đũa cả nắm. 
Với mỗi thương hiệu, đều có những loại sản phNm chất lượng cao thấp khác nhau. 

 

 

Phụ lục 4: CHỌN MIXER 
 

1) Mixer truy ền thống: 

Trước đây, khi phong trào karaoke mới du nhập vào VN, người ta không tích hợp mixer 
vào ampli mà tách riêng chúng ra. Em còn nhớ thương hiệu mixer hàng đầu khi đó ở 
SG là Quang Minh và Tiến Đạt. Ngày nay Quang Minh đã mất bóng, còn Tiến Đạt thì 
đang vật vã với kinh tế thị trường. 

Mixer hồi đó mỏng bằng nửa bây giờ, mỏng như đầu đĩa DVD. Còn bây giờ, đầu mixer 
vừa dày vừa xấu và cũng ít nơi bày bán (vì hầu hết ampli karaoke đã có sẵn mixer). 

 
Hình trên là một mixer hàng chợ, giá dưới 500k. Âm thanh mà nó out ra không thật 
xuất sắc, nhưng cũng gần ngang với mixer tích hợp trong ampli. Nhược điểm lớn khi 
chọn mixer này là phải chấp nhận kích thước to không cần thiết của nó. 

Trên thị trường còn có loại mixer “hàng xịn” của California và Boston Audio, giá trên 
dưới 2 triệu. Kích thước và kiểu dáng tương tự như loại trên. Chất lượng mixer xịn 
cũng không có đột phá nhiều về công nghệ so với hàng chợ. Chỉ hơn hàng chợ 2 điểm: 

- Chất lượng linh kiện tốt hơn: bác nào thường đi chợ điện tử đều biết transistor, 
opamp, tụ... đều có đồ loại 1, loại 2 và cả “đồ vô loại” nữa. 

- Phần tinh chỉnh tốt hơn: Đó là vì “hàng xịn” luôn thiết kế để khuếch đại ở vùng tuyến 
tính nhằm đảm bảo độ trung thực. Còn “hàng chợ” có khuynh hướng chọn giá trị 
khuếch đại tối đa (tạo ảo giác bass/treble/tiếng vang... mạnh), hậu quả là khi tín hiệu 
vào lớn thì sẽ bị xén. 

2) Mixer chuyên nghiệp (mixer bàn): 

Đây là loại mixer dành cho sân khấu chuyên nghiệp, to vật vã bằng cái đàn organ và nút 
nhiều như bầy châu chấu. Dĩ nhiên karaoke gia đình chẳng bao giờ cần đến cái thứ hàng 
khủng long này. Chỉ biết rằng nó đến từ Anh quốc, Ý quốc... nhưng nhiều khả năng làm 
tại Trung quốc! 



 

3) Mixer bàn rút gọn: 

May mắn là các nhà sản xuất mixer chuyên nghiệp ở trên đã làm ra một chủng loại mini 
mixer, phù hợp với nhiều nhu cầu trung gian: gia đình, karaoke kinh doanh, dàn nhạc 
nhà thờ (nhỏ)... 

Do kích thước tương đối nhỏ gọn, giá không quá cao nên nếu dùng mixer loại này là 
quá pro! Em đã thử nghiệm 3 loại dưới đây: 

 
- Mixer thứ 3 (MG-82CX): Em không có hình chụp thực tế vì em đã trả hàng ngay sau 
24 giờ sử dụng. Thực tế loại mixer này được rao bán khá nhiều do giá cả phải chăng 
(tầm 3 triệu). Kích thước nhỏ gọn, thương hiệu tốt. Nhưng nhược điểm là: 

• Chỉ có khả năng “rửa tai” nếu đi với ampli chuyên nghiệp và cặp loa “máy giặt”. 
Ráp vào ampli thường, hoặc ráp vào dàn âm thanh gia đình thì micro nói không ra 
hơi, kể cả khi sử dụng đầu cắm XLR. 

• Phần hiệu ứng rất hạn chế, đặc biệt hiệu ứng 9 (Karaoke) bị chậm một khoảng thời 
gian, rất khó chịu với người hát; hiệu ứng 10 (Vocal) thì xài được nhưng hát 
karaoke thật sự không hay. 



- Mixer thứ 2 (EFX-8): Kích thước hơi to so MG-82CX, nhưng nếu bác nào muốn đầu 
tư một dàn karaoke ra hồn (với power ampli xịn) thì có thể để ý đến nó. Mixer này cũng 
phù hợp với nhiều mục đích khác như ráp nối với đàn organ, trống điện... để hòa nhạc 
gia đình. Chất lượng phần music của nó rất tinh tế, ăn đứt MG-82CX. Em đã phát nhạc 
từ một máy nghe nhạc Trung quốc, âm thanh nguyên thủy rất rè và ồn, qua mixer này 
nghe hay hơn hẳn! Nhược điểm của loại mixer này là: 

• Thị trường VN còn nhiều loại không nhớ, khi mua phải chọn loại có nhớ (giả sử 
trước khi tắt máy chọn hiệu ứng bank B, khi mở máy lại vẫn phải nhớ bank B). 

• Độ nhạy của EFX-8 tốt hơn MG-82CX, nhưng nếu dùng nó với dàn âm thanh gia 
đình, thì dàn đó phải thật sự mạnh. Volume dàn nên ở mức 5 trở lên mới đủ sức 
đNy tín hiệu micro của mixer, còn tín hiệu music từ mixer không có vấn đề gì. 

- Mixer thứ 1 (F4): Thứ mà em xem thường nhất, do là hàng Trung quốc toàn tập nhưng 
cuối cùng lại là thứ mà em hài lòng nhất với nhu cầu karaoke gia đình: 

• Nếu ráp với dàn âm thanh gia đình, nó dễ dàng và phù hợp hơn cả mixer EFX-8. 
Dù là mixer bàn, cách chỉnh của nó rất giống với mixer truyền thống. Dĩ nhiên 
cũng nên dùng đầu cắm XLR để tăng độ nhạy micro thêm 20-30% so với đầu cắm 
6 ly thông thường. 

• Giá cả rẻ nhất trong dàn mixer bàn (trên 1 triệu), kích thước cũng nhỏ gọn nhất. 
• Về chất lượng, nó tương đương với mixer truyền thống ở trên. Thoạt nghe, nó 

không vang và sắc sảo bằng mixer truyền thống; nhưng nghe kỹ một hồi thì thấy 
nó trung thực và “mịn” hơn mixer truyền thống. 

Tóm lại, về khoản mixer thì em đề xuất dùng mixer “hàng chợ” hoặc F4 như hình sau: 

 
Tùy chi phí đầu tư và nhu cầu thích hàng to/nhỏ mà các bác có thể chọn 1 trong 2 con 
này. Nó đáp ứng được tiêu chí: “hơi ngon, hơi bổ, tương đối rẻ”. 

Nếu muốn đầu tư dàn âm thanh hoành tráng hơn, hãy thử để mắt đến Soundcraft EFX-8 
và quên đi Yamaha MG-82CX. 

 

 


