TÌNH HUỐNG - Đài PTTH Tỉnh Vĩnh Long
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định mua 02 bộ DB6
của hãng TC Electronic nhằm cải thiện chất lượng âm thanh cho 02 kênh truyền
hình là THVL 1 và THVL 2. Đơn hàng được thực hiện bởi Danmon Asia vào
tháng 1 năm 2015.

Hai kênh truyền hình VLTV1 và VLTV2 tổng hợp những tin tức nổi bật nhất
như Thời sự, Thể thao, Giải trí, Thông tin kinh kế văn hóa, talk shows và phim
ảnh trong nước và nước ngoài. Các thông tin trên 02 kênh này cũng được truyền
trên nền tảng internet nhằm giúp người xem có thể cập nhật thông tin linh hoạt
khi ở nhà hay ở bên ngoài.
Thiết bị được bàn giao cùng với chương trình test thử và đào tạo người dùng
ngay tại trụ sở Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long được thực hiện bởi Ông Nguyễn Minh
Hiệp – Quản lý bán hàng khu vực miền Nam của Danmon Asia.
Nói về hiệu quả của việc dùng thiết bị DB6, Ông Bền – Phó giám đốc Đài chia
sẻ: “Thiết bị này cải tiến đáng kể chất lượng âm thanh cho các kênh truyền hình
mà chúng tôi đang phát sóng. Định mức audio đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu
chuẩn về phát sóng truyền hình và quan trọng hơn là tăng mức hài lòng của
người xem.” Ông Bền nói tiếp: “Với tính năng điều chỉnh tự động mức âm
lượng, chúng tôi không còn phải lo điều chỉnh các nút bằng tay như trước đây
nữa!”
Với hai bộ DB6, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long trở thành một trong số ít đài tỉnh
đầu tiên của Việt Nam quan sâu sắc đến vấn đề quản lý âm thanh âm lượng
nhằm phục vụ tốt hơn khán giả xem truyền hình. Ban lãnh đạo Đài chia sẻ sẽ cân
nhắc đầu tư thêm thiết bị tương tự cho việc thành lập các kênh mới trong tương
lai.

