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?Công ngh? nh?n di?n gi?ng nói t? xa ?Màn hình c?m ?ng 7? ?Camera 5MP ?Live Video và Voice Calls ?K?t n?i không dây Wi-Fi & Bluetooth
?Loa Stetreo Full-Range Dolby ?H? tr? nhi?u d?ch v? Cloud Music ?T??ng thích nhi?u thi?t b? nhà thông minh

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
4.900.000 ?

H?i v? s?n ph?m này
Nhà s?n xu?tAmazon

Mô t?
Amazon Echo Show – m?t h? th?ng loa thông minh có ??y ?? tính n?ng nh? Amazon Echo nh?ng ???c tích h?p thêm màn hình c?m ?ng kích
th??c 7 inch. V?i nâng c?p ?áng giá này, b?n có th? xem video, ki?m tra camera an ninh, xem ?nh, d? báo th?i ti?t và ??c bi?t là th?c hi?n video
call.
Gi? ?ây, ph?n h?i t? Alexa không ch? là nh?ng âm thanh ??n ?i?u mà còn là hình ?nh b?t m?t. G?i ?i?n, nh?n tin cho b?n bè gia ?ình cùng s?
d?ng Echo hay ?ng d?ng Alexa, c?p nh?t tin t?c thông qua ?o?n video ng?n, xem l?i ca khúc trên Amazon Music cùng r?t nhi?u ?i?u khác… T?t
c? vi?c b?n c?n làm ch? là h?i Alexa.
V?i 8 mic thu âm cùng công ngh? ?i?u h??ng âm thanh tiên ti?n, Echo Show có th? nghe gi?ng b?n t? b?t c? ?âu trong c?n phòng, k? c? khi
?ang b?t nh?c. Bên c?nh ?ó, Echo Show c?ng ???c trang b? 1 loa chuyên nghi?p ???c h? tr? b?i Dolby giúp l?p ??y c?n phòng b?n v?i âm thanh
ch?t l??ng.
B?t c? khi nào c?n s? d?ng Echo Show, ch? c?n nói Alexa

Màn hình c?m ?ng
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V?i màn hình c?m ?ng 7? c?a Echo Show cho phép Alexa có th? hi?n th? nh?ng n?i dung nh? video tin t?c t? CNN và Bloomberg, video
YouTube, Amazon Video, l?i bài hát, xem camera an ninh tr?c ti?p, trình di?n photo, d? báo th?i ti?t…

K?t n?i d? dàng h?n
Không c?n ??ng tay, b?n c?ng có th? g?i ?i?n t?i h?u h?t m?i ng??i hay video call cho b?n bè, ng??i thân s? d?ng Echo Show, Echo Spot ho?c
?ng d?ng Alexa. Tính n?ng Drop In giúp b?n k?t n?i ngay l?p t?c v?i thi?t b? Echo t??ng thích khác trong nhà.
C?p nh?t tin t?c trong nháy m?t
Ch? c?n yêu c?u, Echo Show s? cho b?n xem video ng?n tóm t?t tin t?c t? CNN, Bloomberg… Hay danh sách phim chi?u r?p g?n ?ây. Th?t tr?c
quan và ti?n l?i.
Bên c?nh ?ó, Echo Show giúp b?n qu?n lý c? c?n nhà. B?t ??u ??m th?i gian trong lò n??ng và thông báo khi ??n lúc. Quan sát và qu?n lý th?i
khóa bi?u t?ng thành viên trong gia ?ình…

?i?u khi?n âm nh?c b?ng gi?ng nói
V?i h? th?ng âm thanh h? tr? t? Dolby, Echo Show mang l?i âm thanh trung th?c cùng ti?ng bass s?ng ??ng kh?p c?n phòng. Màn hình hi?n th?
l?i bài hát, danh sách nh?c cùng các thông tin tùy ch?nh t? Amazon Music. V?i ch? ?? “Multi-room Music”, b?n có th? yêu c?u Alexa b?t nh?c
trên t?t c? các thi?t b? Echo t??ng thích trong nhà.
Echo Show có th? k?t n?i v?i Spotify, Pandora, iHeartRadio và TuneIn ?? b?t hàng nghìn bài hát b?n yêu thích. Bên c?nh ?ó, v?i Bluetooth tích
h?p, b?n có th? stream nh?c t? Apple Music thông qua ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Nh?n di?n gi?ng nói t? xa
???c trang b? 8 mic thu âm cùng công ngh? ?i?u h??ng sóng, kh? ?n hi?n ??i, Echo Show nghe th?y gi?ng b?n t? b?t c? h??ng nào, k? c? khi
?ang phát nh?c.
Khi c?n s? d?ng, ch? c?n nói t? ?ánh th?c “Alexa” và Echo Show s? ph?n h?i b?n ngay l?p t?c. N?u b?n có nhi?u h?n 1 thi?t b? Echo? Không
c?n lo l?ng, Alexa s? ph?n h?i t? thi?t b? g?n b?n nh?t. N?u b?n mu?n gi?i h?n thi?t b? t??ng tác, ??n gi?n ch? c?n t?t mic/camera.?i?u khi?n nhà
thông minh
V?i Echo Show, b?n có th?:
Quan sát t? camera phòng em bé hay tr??c c?a nhà.
B?t qu?t hay làm m? ?èn…
?i?u khi?n cùng lúc nhi?u thi?t b? v?i l?ch trình ?ã ??nh ho?c ch? b?ng 1 câu l?nh.
Echo Show t??ng thích v?i hàng nghìn thi?t b? nhà thông minh nh? camera, ?èn, tivi, qu?t, c?m ?ng nhi?t, gara, vòi phun n??c… t? các
th??ng hi?u n?i ti?ng Ring, WeMo, Philips Hue, SmartThings, ecobee, Wink…

Càng ngày càng thông minh h?n
Alexa, b? não ?n gi?u ??ng sau Echo Show, ???c xây d?ng trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám mây ?? luôn luôn k?t n?i và c?p nh?t. Càng s? d?ng
Echo Show nhi?u thì Alexa s? càng tr? nên thông minh h?n – quen thu?c h?n v?i cách nói chuyên, t? v?ng và c? s? thích cá nhân.
Bên c?nh ?ó, b?n có th? tích h?p thêm hàng ch?c nghìn Skill v?i nh?ng tính n?ng chuyên bi?t nh? ??t bàn ?n t?i OpenTable, g?i xe t? Uber, theo
dõi ti?n trình t?p luy?n v?i Fitbit, th? công th?c m?i t? Allrecipes… B?n c?ng có th? k?t n?i Echo Show v?i FireTV ?? ?i?n khi?n phát video t?
Amazon Video.
Cài ??t, thi?t l?p d? dàng qua ?ng d?ng Alexa
V?i ?ng d?ng Alexa, b?n có th? k?t n?i ??n các d?ch v? âm nh?c yêu thích nh? Spotify, Pandora. B?n c?ng có th? k?t n?i l?ch trình t? Google, G
Suite, iCloud, Outlook hay Office365 ?? s?p x?p th?i gian t?t h?n. Ngoài ra, b?n c?ng có th? thi?t l?p các thi?t b? nhà thông minh t? Philips Hue,
TP-Link, ecobee, WeMo, SmartThings, Insteon, Wink, Nest, Lutron….

Nh?n xét
Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này.
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