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Một số thông báo của AudioNote Vietnam gửi quý khách hàng:
1/ Thông báo khuyến cáo khách hàng liên quan Pre Audio Note
M6 hàng lướt cũ nát trôi nổi trên thị trường:

M3-M5-

chia sẻ thông tin với khách hàng audionote:
Nhiều người chưa phân biệt được Pre AudioNote M3-M5-M6 nên bị hớ khi mua phải hàng lướt cũ
nát + sản phẩm nhầm ruột, ví dụ M5 ruột bị thay M3, M6 ruột bị thay M3,,, mà không biết.
Thật đáng tiếc
Trong khi loay hoay nào là 4 núm, 3 núm
Xin khuyến cáo khách hàng không nên mua hàng trôi nổi, cũ nát, chất lượng không rõ ràng
Tham khảo hình của 3 model: M3, M5 và M6 tiêu biểu nhất
M3 (bản mới nhất 2021). Có thể nhận thấy M3 mới đây đã được hãng nâng cấp tụ nguồn Kaisei
phân cực như M5

M5 (bản mới nhất 2021):

M6 (bản mới nhất 2021):

Pre Audio Note: biến áp xuất âm có vai trò quyết định
Rất dễ dàng phân biệt biến áp xuất âm pre M3 vs M5 vs M6: nhất là khi mua hàng cũ, hàng lướt trôi
nổi.

Pre audionote M3 (LEVEL 3): Sử dụng biến áp xuất âm lõi M4 E-I dây quấn copper/copper
Model: T028-1-IE (IE = M4 E-I, 1 = Copper/Copper)
Pre audio note M5 (LEVEL 3): Sử dụng biến áp xuất âm lõi Double C-Core IHiB, dây quấn
copper/copper
Model: T028-1-I (I = IHiB, 1 = Copper/Copper)
Pre audio note M6 (LEVEL 4): Sử dụng biến áp xuất âm lõi Double C-Core UHiB, dây quấn
copper/silver
Model: T028-2-U (U = UHiB, 2 = Copper/Silver)
Chia sẻ các sếp nếu có ý định mua hàng cũ, hàng lướt cảnh giác không bị hớ!!!

Chia sẻ thông tin liên quan Pre Audio Note 4 núm và 3 núm:
Thi thoảng có sếp chưa hiểu rõ hoặc hiểu sai và có câu hỏi: Pre Audio Note 4 núm hay hơn hay là
kém hơn 3 núm?
Xin chia sẻ thông tin chính thức như sau để tránh nhầm lẫn không cần thiết:
Từ 2009: Audio Note thay đổi thiết kế Pre Audio Note M3 family bao gồm M3, M5, M6, M8 từ 4 núm
sang 3 núm.
Từ trước 2008 trở về trước có 4 núm bao gồm: Selector, Source, Balance, Volume (stereo)
Từ 2009 chuyển thành 3 núm: Selector, Volume Left (Mono), Volume Right (Mono) tức là Dual Mono
(hay hơn Stereo).
Không có bất cứ một khác biệt nào, hay cơ sở liên quan nào cho rằng 4 núm hay hơn 3 núm
Shop xin thông báo để khách hàng Audio Note tránh nhầm lẫn không cần thiết.
Còn M5, M6 hiện nay: Nhà sản xuất đã nâng cấp (mà giữ nguyên giá) rất nhiều linh kiện tốt hơn, có
giá trị so với các version tương ứng M5, M6 trước đây, có thể kể đến như sau:
M5: bản hiện tại: volume Tantalum 36 bước, Full tụ Kaisei phân cực, full Tantalum 1W và 2W (kể cả
phần nguồn)
M6: bản hiện tại: volume Tantalum Non-Mag 36 bước, Full tụ Kaisei NP, full Tantalum Non-Mag 1W
và 2W (kể cả phần nguồn)
OPT cơ bản giống nhau.
Và như vậy sản phẩm bản mới nhất sẽ có chất lượng tốt hơn các bản cũ trước đây
Trân trọng kính báo,
AudioNote Vietnam
Tham khảo:
https://www.audionote.co.uk/pre-amplifiers
Tham khảo hình thực tế M5 4 núm và 3 núm:
M5 4 núm (2008 trở về trước)

M5 3 núm hiện tại:

PS: Các sếp cần thông tin chính thống về sản phẩm của Audio Note vui lòng LH AudioNote VN hỗ
trợ, không nên nghe theo thông tin vỉa hè sai lệch không cần thiết, có khi làm khách hàng ra quyết
định mua một sản phẩm cũ nát trên 15 năm tuổi trong khi NÊN MUA sản phẩm mới nguyên hộp bảo
hành chính hãng & có chất lượng cao hơn.
AudioNote Vietnam
Nhà phân phối độc quyền của Audio Note UK tại VN từ 2015

Nhân tiện xin đưa thêm câu chuyện Pre AudioNote 8 biến áp và 6 biến áp
Nhiều người chưa hiểu rõ (hay cố ý hiểu sai có mục đích) cho rằng Pre AudioNote 8 biến áp hay
hơn hay kém hơn 6 biến áp
Xin thông tin chính thức như sau để tránh nhầm lẫn không cần thiết:
Từ cuối 1990s - đầu những năm 2000, là những model đầu tiên Pre M3-M5-M6-M8 của hãng có một
số Model sử dụng 8 biến áp, xem hình.
Đến thời điểm hiện tại thì những sản phẩm này quá cũ, tuổi đời trên 22 năm
Rất dễ quan sát và có thể khẳng định Model mới nhất hiện tại đã nâng cấp hoàn thiện thiết kế, linh
kiện rất nhiều và có chất lượng vượt trội hơn hẳn bản cũ trước đây
Trân trọng,
AudioNote Vietnam

2/ Thông báo khuyến cáo khách hàng liên quan Pow Audio Note
Conquest/Quest hàng lướt trôi nổi trên thị trường:
xin chia sẻ khách hàng audionote.
Tiếp theo chủ đề Pre AudioNote, xin chia sẻ liên quan Monoblock Pow AudioNote Conquest, Quest
như sau:
Thi thoảng có câu hỏi về mặt đồng của Conquest và Quest, và có người hiểu sai (hoặc cố tình hiểu
sai có mục đích). Xin thông báo chính thức để tránh nhầm lẫn không cần thiết:
Từ khoảng 2015 Audio Note đã ngưng model Copper Top Plate (tức là có 2 mặt trên = đồng khá đẹp
mắt) đối với Conquest (300B PSE Monoblock), cũng như Quest (300B SE Monoblock), và các model
tương tự: Empress, Conqueror (các pow LEVEL 3).
Còn các level cao hơn vd KEGON, ONGAKU, GAKU ON Level 5 thì hiện nay vẫn có Copper Top
Plate.
Copper Top Plate = 2 mặt đồng không có ảnh hưởng gì đến chất âm và các sản phẩm của hãng sau
này không có khác biệt gì so với các model trước đây.
Do đó, các hàng lướt trôi nổi trên thị trường có Copper Top Plate thì tuổi đã 10-15 năm sử dụng, có
nhiều sản phẩm đã quá cũ nát chất lượng không rõ ràng. Trong trường hợp có nhu cầu mua sản
phẩm cũ này cần thận trọng kiểm tra rất kỹ xem trị giá còn lại bao nhiêu %, còn nguyên bản không,
lỗi gì không,,,. Nếu cần hỗ trợ, có thể check số Serial của hãng rất dễ dàng.

Xin thông báo để quý khách hàng biết, tránh hiểu nhầm không cần thiết.
Trân trọng,
AudioNote Vietnam

3/ Thông báo khuyến cáo khách hàng liên quan Dây bạc Audio Note hàng
Fake trôi nổi trên thị trường:
Chia sẻ hình ảnh dây tín hiệu AudioNote Vx27 27 strands pure silver chính hãng. đây là phiên bản
trước đây của Vx. từ năm 2015 đã nâng cấp lên Vx31.
Và hình ảnh dây loa AudioNote SPx27 27 strands pure silver chính hãng. đây là phiên bản trước
đây của SPx. từ năm 2015 đã nâng cấp lên SPx31.
(Dưới đây là những hình ảnh dây chính hãng để quý khách hàng dễ dàng phân biệt)

