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TEST LAB CHORD MOJO POLY

Chord Electronics Mojo hiện được đánh giá là không 
có đối thủ trong phân khúc DAC di động tầm giá dưới 
1.000USD. Việc bổ sung module Poly đã giúp Mojo hoàn 
thiện về mặt hiệu năng ở một cấp độ cao hơn, sánh 
ngang với các streaming DAC cỡ lớn. Với bộ giải mã được 
chúng tôi đánh giá rất cao, bộ đôi Chord Mojo–Poly giờ 
có thể phát nhạc từ thẻ nhớ như máy hi-res player, tích 
hợp tính năng streaming mạnh mẽ cho phép kết nối 
Bluetooth, Air Play, DLNA có hỗ trợ cả Roon Player.
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Hoàn thiện tính năng 
streaming giúp Mojo tiếp 
tục bỏ xa đối thủ



CHORD POLY RA 
ĐỜI GIÚP GIẢI 
QUYẾT KHIẾM 
KHUYẾT VỀ KẾT NỐI 
STREAMING VÀ 
TRANG BỊ CẢ KHI 
CẮM THẺ NHỚ

STREAMING
Bluetooth (4.1 - A2DP), DLNA,  
Air-Play (2.4GHz)

THẺ NHỚ
MicroSD (không giới hạn dung lượng)

PIN 
2200mAH, thời lượng 9 tiếng

ROON READY  
Hỗ trợ Roon Player

KÍCH THƯỚC 50x62x22mm 

TRỌNG LƯỢNG  87g 

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT CỦA
AAVIK U-300
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TEST LAB CHORD MOJO POLY

Thiết kế và công nghệ
Chord Mojo được trình làng vào năm 2015, khi 
đó đồng loạt các tạp chí audio, trang tin công 
nghệ, diễn đàn tai nghe lớn đều bất ngờ với 
hiệu quả trình diễn của chiếc DAC di động mini 
này. Với khả năng tái tạo chất âm “người lớn”, 
đạt được không gian sân khấu rộng, nhiễu âm 
cực thấp, hài âm nhạc cụ và vocal tốt, Chord 
Mojo còn được nhiều audiophiels sử dụng như 
một đầu DAC thực thụ trong các bộ dàn stereo. 
Mojo không chỉ xử lý tốt các nguồn âm độ phân 
giải lossless mà ngay cả các source lossy như 
MP3, DAC này cũng tối ưu đáng kể về mặt nhiễu 
âm cũng như tái lập độ rộng của trường âm 
một cách rất đặc biệt. Tuy nhiên, Mojo chỉ cho 

phép khai thác nguồn nhạc qua kết nối cứng và 
người dùng cần có một thiết bị playback đi cùng 
như smartphone, máy nghe nhạc di động, đầu 
transport… khiến chọ bộ nguồn phát + Mojo khá 
cồng kềnh đó là chưa kể đến dây dẫn kết nối 
khá bất tiện. Chord Poly ra đời giúp giải quyết 
khiếm khuyết về kết nối streaming và trang bị 
cả khi cắm thẻ nhớ giúp bộ đôi Mojo-Poly trở 
thành một máy nghe nhạc tích hợp DAC hỗ trợ 
streaming hoàn hảo. 

Chord Electronics Poly có thiết kế dạng 
module nhỏ gọn, kích thước 50x62x22mm, 
nặng 87g khi ghép đôi với Mojo sẽ có tổng trọng 
lượng 265g. Bộ đôi này có kích thương ngang 

với một chiếc smartphone, vẫn đảo bảo tính di 
động cao và cho cảm giác cầm chắc tay. Tương 
tự như Mojo, Chord Poly được gia công hoàn 
toàn bằng nhôm, chắc chắn với độ tinh xảo cao 
và là một thiết bị “Made in England”. Phần nhựa 
duy nhất ở góc máy chính là bộ phận thu phát 
sóng bluetooth và wifi 2.4GHz. Module Poly 
được tính toán rất hợp lý để khi gắn kết với Mojo 
tạo thành một thiết kế liền lạc như thể chúng 
đã được Chord vẽ thành cặp từ trước. Ngoài ra, 
người dùng có thể trang bị thêm một chiếc case 
để có thể bảo vệ chắc chắn hơn cho bộ Mojo-
Poly. Module Poly được gắn kết với Mojo qua 
hai cổng MicroUSB, trong đó một cổng sẽ làm 

CHORD ELECTRONICS POLY 
CÓ THIẾT KẾ DẠNG MODULE 

NHỎ GỌN, KÍCH THƯỚC 
50X62X22MM, NẶNG 87G KHI 

GHÉP ĐÔI VỚI MOJO SẼ CÓ 
TỔNG TRỌNG LƯỢNG 265G
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nhiệm vụ truyền tín hiệu digital từ Poly đến DAC 
Mojo và cổng thứ 2 cho phép ghép đôi bộ nguồn 
của cả 2 thiết bị. Đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần 
cắm sạc ở Poly, nguồn DC sẽ đi nối tiếp đến Mojo 
và sạc đồng thời cả hai thiết bị. Dung lượng pin 
của Mojo là 1650mAh và Poly là 2200mAh, thử 
nghiệm cho thấy tổng thời gian sạch đầy cho 
cả bộ đôi này mất hơn 4 giờ (dùng nguồn từ 
adapter Anker PowerPort). Bộ Mojo – Poly có 
thể chơi liên tục hơn 9 giờ đồng hồ cho một lần 
sạc đầy. 

Về mặt tính năng, Chord Poly có thể được 
xem là một thiết bị streaming độc lập bởi nó 
được trang bị mạch và bộ nguồn riêng biệt, tuy 
nhiên thực tế thiết bị này chỉ có thể hoạt động 
khi ghép với Mojo. Với phần nguồn riêng, ngoài 
việc tăng thời lượng hoạt động, đây có thể xem 
như cách để tách can nhiễu giữa Poly và Mojo. 
Vẫn trung thành với thiết kế không màn hình 
hiển thị, chỉ sử dụng các đèn LED chỉ thị màu để 

báo chức năng và trạng thái, Poly có thiết kế đơn 
giản gồm cổng MicroUSB (sạc), khe cắm thẻ nhới 
MicroSD, hai đèn chỉ LED. Ngoài ra, Chord Poly có 
một cơ chế set-up như kiểu thao tác reset ở một 
số thiết bị hi-tech, khi cần thay đổi, người dùng 
sử dụng kim (giống kim lấy sim smartphone) 
tác động vào lỗ tròn có tên “Config”. Hai đèn LED 
nhỏ hiển thị kết nối và trang thái pin theo chỉ 
thị màu được ghi trong hướng dẫn sử dụng. Với 
việc hỗ trợ khi cắm thẻ nhớ ngoài không giới hạn 
dụng lượng, Chord đã biến bộ Mojo-Poly thành 
một chiếc máy nghe nhạc hi-res thực thụ. 

Chord Poly được trang bị tín năng ngang 
với một đầu streamer, máy có kết nối Bluetooth 
(chỉ hỗ trợ chuẩn A2DP), DLNA hoặc Air Play 
truyền trên băng tần Wifi 2.4GHz. Điểm nổi bật 
trong tính năng streaming của Poly là hỗ trợ 
trình Roon Player, giúp việc quản lí các source 
trong cùng hệ sinh thái rất tiện dụng. Kết nối 
Bluetooth không hỗ trợ codec aptX nhưng bù 
lại, tính năng streaming của Poly tương thích tốt 
nguồn hi-res với độ phân giải cực cao lên đến 
PCM 768kHz và DSD256 (qua giao thức DoP)

Set-up và trải nghiệm
Hướng dẫn sử dụng của Chord Poly có đề cập 
đến việc tải một ứng dụng có tên GoFigure để 
hỗ trợ cài đặt các kết nối streaming, tuy nhiên, 

VỀ MẶT TÍNH NĂNG, 
CHORD POLY CÓ THỂ 

ĐƯỢC XEM LÀ MỘT 
THIẾT BỊ STREAMING 

ĐỘC LẬP BỞI NÓ 
ĐƯỢC TRANG BỊ 

MẠCH VÀ BỘ NGUỒN 
RIÊNG BIỆT

hiện tại ứng dụng này vẫn chưa xuất hiện cả trên 
Apple Store lẫn CH Play. Để set-up Poly ở thời 
điểm này, bạn cần thực hiện vài bước, có thể tạm 
gọi là thiết lập kết nối thủ công. 

Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi sử 
dụng Poly chính là cài đặt Wifi Access. Người 
dùng cần thực hiện các bước sau: dùng kim chọc 
vị trí lỗ Config khoảng 5 giây, khi đó đèn P Status 
nhấp nháy hai màu xanh và lam luân phiên. Từ 
điện thoại (hoặc máy tính) chọn kết nối Wifi 
Poly, mở trình duyệt, khi đó bạn sẽ nhập tên cua 
mạng WLAN, password và đặt lại tên server của 
Poly. Nếu dùng Roon bạn cần chọn Roon Mode ở 
tùy chọn Play Mode Setting. Sau đó Poly sẽ khởi 
động lại và bạn có thể streaming từ Air Play, 
DLNA và Roon. Việc truy xuất dữ liệu trong thẻ 

ĐIỂM NỔI BẬT 
TRONG TÍNH NĂNG 
STREAMING CỦA 
POLY LÀ HỖ TRỢ 

TRÌNH ROON PLAYER, 
GIÚP VIỆC QUẢN LÍ 

CÁC SOURCE TRONG

TEST LAB CHORD MOJO POLY
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nhớ cũng được thực hiện qua kết nối Wifi, cần 
máy tính hoặc điện thoại đóng vai trò của một 
chiếc remote điều khiển và hiển thị track list. Và 
để streaming, người dùng sẽ phải tải một trong 
các ứng dụng ứng dụng DLNA như BubbleUpnp, 
8Player, viPlay… 

Chúng tôi trải nghiệm chất âm của bộ Chord 
Mojo Poly sử dụng tai nghe Ultrasone Edition 8 
với các file nhạc lossless được chép vào thẻ nhớ, 
dùng app 8Player cài trên điện thoại iPhone để 
điều khiển. Với thẻ nhớ MicroSD 256GB được 
chép đầy dung lượng với nhạc PCM và DSD, cảm 
nhận đầu tiên về việc truy xuất file trên ứng 
dụng 8Player đảm bảo tốt độ, chọn bài nhanh, 
mượt. Track thử Sway, Diana Krall thể hiện 
(192kHz/24bit) trích trong album Turn Up The 
Quiet được bộ đôi Chord Mojo–Poly tái tạo với 
sân khấu rất ấn tượng, tôi có thể cảm nhận được 
trường âm hay nói đúng hơn vị trí ứng với 3 lớp 
vocal/tiếng contrabass/cympal (theo thứ tự từ 
gần đến xa) một cách rất rõ ràng. Việc “gánh” 
thêm module Poly ban đầu làm chúng tôi có 
phần e ngại về nhiễu “crosstalk” giữa hai bảng 
mạch. Tuy nhiên, tiếng gõ và chổi quét trên 
cympal được rãi đầy chi tiết, tơi, không gắt, cùng 
tiếng contrabass vững, dầy đã cho thấy việc 
ghép đôi Poly hoàn toàn không làm ảnh hưởng 
đến chất lượng trình diễn của Mojo.

THIẾT BỊ 
THAM CHIẾU

VÀ ĐỂ STREAMING, NGƯỜI 
DÙNG SẼ PHẢI TẢI MỘT 
TRONG CÁC ỨNG DỤNG 
ỨNG DỤNG DLNA NHƯ 

BUBBLEUPNP, 8PLAYER, 
VIPLAY… 

LOA
Franco Serblin Ktema

Triangle Magellan Concerto
Dynaudio Contour 60

LOA WIRELESS
Dynaudio Xeo 2

Dali Zensor 5 AX

THIẾT BỊ KHUẾCH ĐẠI
Gryphon Audio Diablo 300

Audio Research GSPre/GS150
Mark Levinson No.585

Chord CPA 8000/ SPM 1400 MK II
Moon 850P/880M

NGUỒN PHÁT DIGITAL 
Pro-Ject CD Box RS

Chord Red Reference MK III
dCS Rossini Player

Gryphon Audio Kalliope
Aurender N100H

Antelope Zodiac Platinum  
+ Atomic Clock

NGUỒN PHÁT ANALOG 
Turntable: Bergmann Sindre

Cartridge: Ortofon SPU A95, 
Ortofon A95, Air Tight PC-1S

THIẾT BỊ NGUỒN 
Torus Power IS8

DÂY DẪN
Nordost Heimdall 2, Frey 2

Audio Note Kondo

Thiết kế 

Trình diễn

Chất lượng

Giá trị

NGHE NHÌN VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG

95%

97.5%

97.5%

95%

VỀ MẶT TÍNH NĂNG, CHORD 
POLY CÓ THỂ ĐƯỢC XEM LÀ 
MỘT THIẾT BỊ STREAMING 

ĐỘC LẬP BỞI NÓ ĐƯỢC 
TRANG BỊ MẠCH VÀ BỘ 

NGUỒN RIÊNG BIỆT
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Do chỉ hỗ trợ chuẩn A2DP nên chất 
lượng phát từ Bluetooth của Mojo-Poly chỉ ở 
mức tầm trung nhưng khi chuyển sang các 
source khác sử dụng giao thức DLNA như từ 
ổ cứng NAS chẳng hạn, chất lượng trình diễn 
được phát huy tối ưu. Việc hỗ trợ Roon Player 
giúp đồng bộ các nguồn âm cũng như mở 
rộng nguồn nhạc từ các dịch vụ streaming 
trực tuyến như Tidal, Qobuz… 

KẾT LUẬN
Việc một thiết bị di động nhỏ 
gọn, khi cần có thể thay thế 
hoàn toàn tính năng cũng 
như đảm bảo chất lượng trình 
diễn của một đầu streaming 
DAC full-size (hỗ trợ Roon 
Player) trong hệ thống stereo 
là điều mà hiện chỉ có Chord 
Mojo-Poly mới đáp ứng được 
nhất là xét về chất lượng tái 
tạo âm thanh. 


