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HUB RGB Ambino All-in-One Hoàn toàn mới
Các bạn đang có nhu cầu trang trí bên trong case mà đang đứng giữa muôn vàn lựa chọn và câu hỏi đại loại như:
-Main board của mình có hỗ trợ LED 5v không nhỉ?
-Không biết LED của mình là 5v Digital hay là LED 12v RGB thông thường
-HUB FAN có đồng bộ Aura sync nhưng Mainboard chỉ có tín hiệu 12v R G B
-APP đồng bộ của main lỗi , khó dùng, và hiệu ứng chán ngắt?
-Các loại HUB đồng bộ trên thị trường một là rất đắt hoặc là giá rẻ nhưng lại dùng remote, rất khó dùng và dễ mất

Vậy thì trước khi có ý định mua, mời các bạn tham khảo sản phẩm HUB RGB Ambino All-in-one hoàn toàn mới 
với những tính năng ưu việt sau đây

-Hỗ trợ tất cả các loại LED ARGB (digital RGB) 5v trên thị trường
-Hỗ trợ đầu ra chân cắm Aura sync (*)để các bạn có thể chỉnh hiệu ứng của HUB FAN hay dây LED dán case bằng 
phần mềm Tiếng Việt của Ambino
-Các cổng LED đều được chia ra cho nhiều mục đích khác nhau ( Cổng LED dán case hỗ trợ 196 LED liên tục nối tiếp
và hàng trăm dải LED nếu nối song song, phụ thuộc vào nguồn PSU của bạn)
-Cổng LED để gắn dây nguồn RainPow(*) được phát triển bởi Ambino
-Cổng dành riêng cho Module Ambilight(*) được phát triển bởi Ambino giúp cho bạn đồng thời trang trí case, 
đồng thời trang trí màn hình máy tính và cạnh bàn cực kỳ đẹp mắt
-Sử dụng cổng USB 2.0 trên mainboard và cổng SATA có kèm dây nối
-Chip xử lý 32bit riêng biệt tự động lưu hiệu ứng và nhớ chế độ, cùng các linh kiện chất lượng cao được chọn lựa 
kỹ lưỡng

Cổng Aura
12-196 LED

Cổng Aura
1-12 LED

(*) Chân cắm Aura Sync là chân cắm 5v 3pin (4-1) phổ biến và có rất nhiều phụ kiện hỗ trợ (tản ram, led case,fan, HUB
COOLMOON...)
các bạn chỉ cần mua bất cứ sản phẩm LED nào mà sử dụng chân cắm Aura Sycn 5v là sẽ sử dụng được với HUB RGB
All-in-One của Ambino
(*) Dây nguồn RainPow là một sản phẩm nữa của Ambino giúp biến dây nguồn 24pin-6pin-8pin của bạn thành 
RGB và có muốn vàn hiệu ứng
(*) Module Ambilight là Module hỗ trợ output ra LED màn hình và cạnh bàn giúp cho bạn trang trí toàn diện góc
máy tính của bạn mà không cần phải mua thêm bộ Ambilight nào khác
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LED 5v Hay 12v?
Main mình có Aura Sycn không nhỉ??
Liệu mua HUB FAN này có cắm được vào Mainboard để  chỉnh màu bằng phần mềm hay không
Muốn nháy theo nhạc phải làm sao?
Sao cái App RGB Fxxxx này suốt ngày lỗi thế này?
Cái remote HUB CoolMoon đâu mất rồi??? Fxxx!

Hãy tìm đến HUB RGB Ambino All-in One, Giải pháp toàn diện để điều khiển LED RGB bên trong 
lẫn bên ngoài case, giúp bạn có 1 góc RGB toàn diện mà chỉ dùng duy nhất một thiết bị

Nói đơn giản HUB RGB Ambino= Cosair Lighting node+ NZXT hue ( Hiệu ứng+ Ambilight)
nhưng với Ambino, bạn chỉ cần mua 1 



Phần mềm điều khiển HUB RGB Ambino ALL-in-One

Với phần cứng mới của HUB RGB Ambino All-in-One, Phần mềm Adrilight cũng có bản cập nhật mới
Trong bản cập nhật này
-Chế độ nháy theo nhạc được thêm hiệu ứng mới (xập xình, Snake, Tra�c...) và chế độ chạy ngẫu nhiên giữa các 
hiệu ứng
-Các Tab được chia chế độ rõ ràng và độc lập, vì thế các thiết bị gắn trong case lẫn ngoài case đều được điều chỉnh
độc lập hoặc đồng bộ với nhau tùy ý
-Thêm các thiết bị trong phần cài đặt thông số LED để sẵn sàng cho những sản phẩm mới ra mắt (Ambino Frame, 
Ambino Candles...)
-Cải tiến hiệu năng, thêm nút tắt Capture màn hình nếu bạn không có nhu cầu dùng Ambilight
-Các cổng LED đều chia số lượng để hiệu ứng nháy theo nhạc không bị tràn mà đồng đều trên tất cả các thiết bị
dù ít led (tản ram, giá đỡ VGA, dây Rainpow) cho đến các thiết bị nhiều LED (dán case, màn hình, cạnh bàn )

(*) Phần mềm sẽ hoạt động với tất cả các thiết bị Ambino kể từ ngày ra mắt
(*) Phần mềm sẽ đi kèm với hướng dẫn, nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, vui lòng chọn trợ giúp
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