วันที่ 2 ธันวาคม 2562
เรียน สื่อมวลชน
ครัง้ แรกในเมืองไทยกับการ “สัมผัสประสบการณ์เสียง” ที่มากกว่า “โชว์รูมเสียงทั่วไป”
งานเปิ ดตัว “NAP Sound Laboratory” สาหรับสื่อมวลชน
NOE Asia Pacific Co., Ltd.
Nihon Onkyo Engineering Co., Ltd.
Nihon Onkyo Engineering Co., Ltd. (สานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ท่ี โตเกียว ประเทศญี่ปน
ุ่ มีทนุ จดทะเบียน 30 ล้านเยน

หรือที่รูจ้ กั กันในนามของ NOE) บริษัทของเราเป็ นผูน้ าทางด้านวิศวกรรมเสียง และอคูสติค ในการติดตัง้ สถานีโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง และห้องบันทึกเสียง รวมถึงการวัดระดับเสียงรบกวน และการสร้างภาพเสียงเสมือนจริงสาหรับงานวิศวกรรม
ปั จจุบนั NOE ได้ขยายกิจการ และจัดตัง้ บริษัทสาขา ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า NOE Asia Pacific
Co.,Ltd. (หรือเรียกสัน
้ ๆว่า NAP) ซึง่ เริ่มเปิ ดกิจการตัง้ แต่ เดือน เมษายน ปี 2561
NAP ได้ทาการเปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ คือ “NAP sound Laboratory” หรือห้องทดลองเสียง โดยจะทาการเปิ ดตัวใน

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเชิงพาณิชย์ ที่ตงั้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของห้องทดลองดังต่อไปนี ้
1.

ที่น่เี ป็ นที่สาหรับคนรักเสียงเพลงและเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ ผูท้ ่รี กั และชื่นชอบการฟั งเพลงในรูปแบบของเสียงที่มี
คุณภาพสูง จะได้สมั ผัสประสบการณ์เทคโนโลยีอคูสติคใหม่ล่าสุด
✓

✓

การเก็บเสียงภายในห้องฟั งเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการใช้วสั ดุท่มี ีคณ
ุ ภาพสูงและการดีไซน์แบบพิเศษ
ถึงแม้ว่าห้องฟั งเสียงจะตัง้ อยู่ภายในศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่เราสามารถเปิ ดเสียงเพลงดัง
ได้โดยไม่กระทบต่อผูค้ นโดยรอบ
ระบบใหม่ล่าสุดของห้องอคูสติค Acoustic Grove System (หรือเรียกสัน้ ๆว่า AGS) ที่ถกู ติดตัง้ ไว้ในห้องนี ้
ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ของคุณสมบัตจิ ากระบบ AGS ต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี ้
A) สามารถควบคุมคลื่น Standing Wave ในย่านความถี่ต่า
B) รับรูไ้ ด้ถึงธรรมชาติของเสียงโดยรอบได้อย่างแม่นยาด้วยการสะท้อนการกระจายเสียงที่มีความหนาแน่น

ตัง้ แต่ย่านความถี่กลางถึงความถี่สงู
C) สามารถควบคุมการดูดซับเสียงในความถี่ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของห้อง

เทคโนโลยีนไี ้ ด้รบั สิทธิบตั รในระดับสากล ทัง้ ในญี่ปนุ่ อเมริกา จีน และฮ่องกง
✓

ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงที่มคี ณ
ุ ภาพสูง และลาโพง “NES 211ST” ที่ได้รบั การยอมรับ
ว่าเป็ นลาโพงที่มีมาตรฐานที่ใช้ในสตูดิโอของ NHK (สถานีวิทยุโทรทัศน์ของประเทศญี่ปนุ่ )

2.

สัมผัสประสบการณ์ในการฝึ ก การฟั งเสียงด้านเทคนิคหรือ Technical Listening Training (หรือที่เรียกว่า TLT)
TLT เป็ นโปรแกรม ที่จะสามารถฝึ กทักษะการรับรูไ้ ด้อย่างเป็ นระบบ การแยกแยะเสียงสาหรับวิศวกรหรือผูท
้ ่มี ีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการควบคุมคุณภาพเสียง ในปั จจุบนั TLT ได้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นอย่างมาก

3.

ห้องนีไ้ ด้รบั การออกแบบเพื่อการวิจยั และการพัฒนา ทัง้ ด้านการฟั งและการบันทึกเสียงดนตรี โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากห้องทดลองของ Nihon Onkyo Engineering ใน เมืองชิบะ ประเทศญี่ปนุ่

เราหวังว่า การเปิ ดตัวในประเทศไทยครัง้ แรกนี ้ สามารถเรียกได้ว่า เป็ น “ห้องที่เปิ ดประสบการณ์ในการฟั งเสียง” ซึ่ง
เป็ นมากกว่าโชว์รูม โดยได้เปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในงานเปิ ดตัว NAP Sound Laboratory
ท่านสามารถเลือกวันเวลาในการเข้าเยี่ยมชมได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี ้
วันและเวลา:

วันพุธที่

18 ธันวาคม, 14:00-17:00

วันพฤหัสที่
สถานที่:

19 ธันวาคม, 14:00-17:00

NAP Sound Laboratory

ศูนย์การค้าคิสมอลล์ ตึก A1 ชัน้ 3 ห้อง 304
3803 ซอยรูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ลงทะเบียน:

โปรดแจ้งชื่อบริษัท วันวลาที่ตอ้ งการ และจานวนผูเ้ ข้าชมโดย Email หรือ โทรศัพท์แจ้งตามเบอร์
ติดต่อด้านล่าง ภายในวันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม

2562

―――――สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ท่ี ―――――
NOE Asia Pacific Co. Ltd.
Kazuhiro Takashima (Mr.), Chawin Benyaapikul (Mr.) (Japanese, English, Thai is available)
E-mail: info@noe-ap.com

Phone: +66 (0)2-339-3840

