
Nhạc DSD Chọn Lọc 

 
Giới thiệu về sản phẩm 

Gói Nhạc DSD 500G Chép theo yêu cầu giá: 700.000. Gói Nhạc DSD 1T Chép theo yêu cầu giá: 1.200.000. Gói 

Nhạc DSD 2T Chép theo yêu cầu giá: 1.700.000. 

Nhạc số độ phân giải cao chạy trên nền máy tính – Computer Audio là một đề tài nóng trong những 

năm gần đây. Những file nhạc số có tần số lấy mẫu từ 76,4kHz đến 192kHz/24-bit ngày càng phổ 

biến và được xem là một trong những nguồn phát chính thống đối với các audiophile bên cạnh đĩa 

CD Redbook và LP. Tuy nhiên, có vẻ như các file hi-res cũng sẽ sớm lỗi thời khi mà định dạng DSD 

(Direct Stream Digital) với ưu điểm vượt trội về chất âm đã và đang được các nhà sản xuất thiết bị 

digital và audiophiles rất quan tâm. * Chơi DSD trên MAC OS 



 

* Chơi DSD trên Window 

 

Hiện nay việc một DAC có độ phân giải 192kHz/24bit rất phổ biến, bên cạnh đó, một số 

đầu giải mã đã được tích hợp khả năng hỗ trợ các file có tần số lấy mẫu cao hơn lên đến 

384kHz/32Bit. Kể từ đầu năm nay, nền công nghiệp hi-end audio chứng kiến một bước 

thay đổi lớn khi các hãng âm thanh giới thiệu nhiều phần cứng hỗ trợ chạy trực tiếp định 

dạng DSD (Direct Stream Digital ) mà không cần chuyển đổi thành PCM như trước đây. 

Thêm vào đó các nguồn nhạc DSD được bán ra ngày càng nhiều đã giúp định dạng này có 

những bước phát triển cực nhanh và thu hút được sự quan tâm đáng kể của người chơi âm 

thanh trên khắp thế giới. DSD là gì? DSD là một hệ thống ghi âm được sử dụng trên chuẩn 

đĩa SACD (Super audio CD) trước đây. Có rất nhiều lý do khách quan và chủ quan, định 

dạng đĩa SACD đã không đạt được thành công như mong đợi, tuy nhiên, rất nhiều các kỹ 

sư thu âm đã chọn và ứng dụng kỹ thuật ghi âm DSD trong công việc của họ. Việc phát 

trực tiếp định dạng DSD quả thực không dễ dàng trừ khi bạn có được các thiết bị chuyên 

nghiệp. Sony đã đưa ra phương pháp để có thể phát các file DSD từ máy tính VAIO và các 

đầu đọc SACD player. Đĩa SACD được mã hóa chống sao chép do đó các đầu đọc dù có 

khả năng xử lý file DSD cũng thể phát trực tiếp các tập tin lưu trong các đĩa định dạng 
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SACD. Ưu điểm định dạng DSD Các hãng thu âm đã đưa ra giải pháp ghi và phát 

lại tại chuẩn PCM ở độ phân giải rất cao và âm thanh của họ cũng đã rất tốt. Như 

vậy, tại sao chúng tại lại cần một chuẩn định dạng khác có tên DSD. Câu trả lời 

hợp lý duy nhất đó là DSD có chất lượng tốt hơn PCM. Như vậy vì sao DSD lại có 

thể cho chất lượng trình diễn tốt hơn chuẩn PCM? Câu trả lời không phải ở vấn đề 

mã hóa khi thu âm mà nằm ở qúa trình giải mã âm thanh khi phát. Nhìn về khía 

cạnh kỹ thuật thì định dạng PCM cần một bộ lọc phức tạp để có thể tái tạo lại sóng 

âm thanh tốt hơn, nếu tần số lấy mẫu càng cao thì bộ lọc sẽ càng “nhẹ” hơn. Đối 

với DSD do bản chất có mức tần số lấy mẫu rất cao nên chỉ cần sử dụng các bộ lọc 

đơn giản ở mức tần số thấp, tương tự như các bộ lọc trong phân tần của loa. Giảm 

thiểu được mức độ lọc sẽ ít làm sai biệt âm thanh so với bản gốc hơn. DAC được 

đề cử là iFi Nano iDSD 
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Music DSD Highdefination tổng cộng 232 album với những ca khúc hay nhất xoay quanh 4 

chủ đề chính : * Những bản NHẠC QUỐC TẾ thể loại Audiophile : Blue-Jazz, Country, 

Pop-Ballad … * HÒA TẤU QUỐC TẾ chọn lọc (saxophone, piano, guitar …) Quý khách 

có thể chọn những album nhạc mình yêu thích và Fitgear sẽ chép theo yêu cầu đó của quá 

khách. Quý khách có thể mang theo ổ cứng của mình đến chép, hoặc nếu như chưa có ổ 

cứng quý khách có thể mua luôn ổ cứng ngay tại Shop Fitgear   

 

 


