
Năm Xu hướng Công nghệ cần theo dõi từ CES 2023 

(Consumer Electronic Show - Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2023) 

Sự kiện lớn nhất trong ngành cho chúng ta thấy chúng ta sẽ phát 

triển như thế nào trong thế giới kỹ thuật số, từ sự sáng tạo và 

hợp tác trong công việc đến giải trí và cá nhân hóa tại nhà. 

Sự kiện lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của ngành công nghệ đã 

trở lại Las Vegas trực tiếp trong tuần này, với khoảng 100,000 

người đã đến hội trường của Trung tâm Hội nghị Las Vegas và 

các khách sạn xung quanh để có cái nhìn thoáng qua về các 

công nghệ mới nổi và tiên tiến sẽ xác định cách chúng ta sống, 

làm việc và vui chơi trong tương lai không xa. 

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES), do Hiệp hội Công nghệ Tiêu 

dùng (CTA) tổ chức, có 2.200 nhà triển lãm với những đổi mới 

trong thiết bị tiêu dùng, nhưng cũng có nhiều thứ có thể kết nối: 

thiết bị gia dụng, ô tô, thiết bị đeo được, v.v. Các ý tưởng nổi bật 

gây xôn xao dư luận: TV lớn hơn, máy tính bảng và điện thoại có 

thể gập lại và đồng hồ thông minh thông minh hơn. Ngoài ra còn 

có công nghệ lối sống giàu trí tưởng tượng từ những điều mới lạ, 

như bộ nạp chim thông minh (smart bird feeder) gửi ảnh của du 

khách trên không đến ứng dụng và tủ lạnh thay đổi màu sắc với 

loa tích hợp, đến niềm vui đơn giản, như những chiếc xe lăn điện 

(electric rollerblades) hoặc chú chó robot có cá tính độc đáo này. 



Nhưng tại chương trình năm nay, các vấn đề nặng nề hơn đã trở 

nên nổi bật. Với chủ đề "An ninh con người cho tất cả mọi người", 

các nhà triển lãm đưa ra giải pháp cho một loạt các thách thức 

toàn cầu từ cuộc khủng hoảng khí hậu đến sự phức tạp của hình 

thức làm việc kết hợp. 

Có rất nhiều sự lạc quan tại chương trình giữa các diễn giả chính, 

với Giám đốc điều hành HP Enrique Lores xuất hiện ngắn ngủi 

trong bài phát biểu của Giám đốc điều hành AMD, Tiến sĩ Lisa Su. 

"Tôi thực sự phấn khích hơn bao giờ hết," Lores nói với một ngôi 

nhà chật cứng ở Venice. "HP đang trải qua có lẽ là sự thay đổi 

lớn nhất trong cách mọi người làm việc trong cuộc đời của mình." 

HP đã công bố một loạt các máy tính xách tay nổi bật, bao gồm 

Dragonfly Pro mạnh mẽ hướng đến những người làm nghề tự do 

và OMEN 17, máy tính xách tay HP đầu tiên bao gồm các phím cơ 

quang học để chơi game nhịp độ nhanh và Eco-Edition 14 inch, một 

thiết bị có đầu óc xanh được làm bằng vật liệu tái chế. HP cũng 

tung ra một loạt màn hình siêu rộng mới, cũng như những cải tiến 

ngoại vi từ tai nghe không dây Poly Voyager Free 60 Series được 

thiết kế cho người lao động lai và thiết bị chơi game từ HyperX. 

Dưới đây là một vài xu hướng nổi bật: 

1 - Tính bền vững trở nên quan trọng - và nhỏ 



Khi cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục trở nên không thể bỏ qua, 

tính bền vững đang trở nên gắn bó hơn với công nghệ mới, với 

các giải pháp từ toàn cầu đến cá nhân ở quy mô. 

Buổi giới thiệu năm nay có một nền tảng kỹ thuật số với các thuật 

toán học máy giúp việc xây dựng và vận hành các tòa nhà bền 

vững hơn, giải pháp đẩy điện thân thiện với môi trường cho tàu và 

robot sống trong đường ống (pipe-dwelling robot) giúp giảm tiêu 

thụ nước của thành phố. Trong số các điểm nổi bật quy mô nhỏ 

hơn là một cối xay gió di động nhẹ thực sự tạo ra sức mạnh, lốp 

xe đạp không có không khí bền vững (sustainable airless bike 

tires), các thiết bị và phụ kiện máy tính cho gia đình và văn phòng. 

Tính bền vững đã trở thành một tính năng chính trong máy tính 

để bàn và máy tính xách tay mới, như PC máy tính xách tay HP 

14 và 15.6 inch, được làm từ nhựa và kim loại tái chế. Máy tính 

xách tay HP 14 inch PC Eco-Edition thậm chí còn tiến xa hơn, kết 

hợp hàm lượng vòng tròn sinh học như dầu ăn, được vận chuyển 

trong bao bì có nguồn gốc bền vững 100%. Để thu hẹp lượng 

năng lượng và lượng chất thải của bạn hơn nữa, Chuột im lặng 

có thể sạc lại HP 710 kéo dài 90 ngày chỉ với một lần sạc và 

được làm từ 60% nhựa tái chế sau tiêu dùng. 

2 - Công việc cảm thấy như ở nhà 



Khi hình thức làm việc kết hợp thay đổi cách thức hoạt động của 

các doanh nghiệp trên khắp thế giới, các công ty công nghệ đang 

phản hồi bằng các thiết bị được thiết kế để di chuyển, năng suất 

và cộng tác tốt hơn giữa nhân viên tại nhà và tại văn phòng. 

Alex Cho, chủ tịch hệ thống cá nhân tại HP cho biết: "Hybrid cung 

cấp cho chúng tôi sự linh hoạt và tự do hơn trong cuộc sống cá 

nhân, nhưng mang đến những thách thức riêng để mọi người duy 

trì năng suất và kết nối với những người khác". 

Nhiều cải tiến được công bố tại CES được thiết kế để tối ưu hóa 

sự thoải mái và chức năng trong bất kỳ môi trường nào, đặc biệt 

là khi nói đến hội nghị truyền hình. Ví dụ, HP Dragonfly G4 mới, 

HP EliteBook 1040 G10 và HP Elite x360 1040 G10 là những 

máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới hỗ trợ sử dụng đồng thời 

hai camera. Họ cũng sử dụng tính năng theo dõi khuôn mặt thông 

minh để nhận ra người dùng đang nói chuyện với máy ảnh nào 

và tự động chuyển đổi nguồn cấp dữ liệu cho phù hợp. 

Màn hình siêu rộng mới nhất của HP, HP E45c G5, được thiết kế 

để bắt chước thiết lập màn hình kép mà nhiều nhân viên làm việc 

từ xa thích ở nhà. Tuy nhiên, thay vì thiết lập hai màn hình, màn 

hình cong QHD kép 45 inch này có thể hiển thị màn hình từ hai 

máy tính cạnh nhau trên cùng một màn hình. 



Trong khi đó, tai nghe Bluetooth mới đang có những bước tiến 

đáng kể trong việc ngăn chặn tiếng ồn xung quanh để giúp người 

dùng duy trì sự tập trung ở bất cứ đâu họ đang làm việc. Tai nghe 

không dây Poly Voyager Free 60 Series mới cung cấp thời gian 

đàm thoại lên đến 5 giờ với tính năng khử tiếng ồn chủ động. Hộp 

sạc đi kèm cung cấp thêm 10 giờ pin, có màn hình cảm ứng 

OLED riêng và có thể cắm giắc cắm tai nghe 3.5 mm cổ điển để 

truyền âm thanh trực tiếp đến tai nghe, cuối cùng làm cho giải trí 

trên chuyến bay thực sự không dây. 

3 - Trò chơi di chuyển lên đám mây và đại chúng 

Kỷ nguyên tiếp theo của trò chơi sẽ mở khóa các trò chơi hiệu 

suất cao cho nhiều đối tượng hơn mà không yêu cầu PC chơi 

game cao cấp để chơi. Ví dụ, khi HP công bố OMEN Gaming 

Hub, nó đã trở thành nhà sản xuất PC Windows đầu tiên trên thế 

giới với giải pháp chơi game đám mây NVIDIA GeForce NOW 

tích hợp, cho phép game thủ truy cập vào 1,450 tựa game bất kể 

phần cứng PC của họ là gì. 

"Bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta đều có chung một mục tiêu: tìm 

kiếm mục đích trong những gì chúng ta làm." 

—Alex Cho, Chủ tịch Hệ thống Cá nhân tại HP 



Để có trải nghiệm chơi game được tối ưu hóa thực sự, game thủ 

sẽ muốn xem máy tính xách tay chơi game mạnh mẽ nhất từ 

trước đến nay của HP, Máy tính xách tay OMEN by HP 17 inch 

mới hoặc OMEN của HP 40L và OMEN của máy tính để bàn HP 

45L, có bộ xử lý Intel® Core™ i9-13900K thế hệ thứ 13 và lên đến 

NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, với mỗi máy cung cấp một mức 

độ phân giải thường dành cho các chuyên gia thể thao điện tử. 

Những game thủ nghiêm túc đang nhận được nhiều lựa chọn hơn 

về cách tương tác với nội dung trên màn hình. Năm nay, HyperX 

đã ra mắt các thiết bị ngoại vi mới tại CES được thiết kế để cải 

thiện sự thoải mái, hiệu suất và khả năng tùy chỉnh. Chúng bao 

gồm Bộ điều khiển có dây nâng cao Clutch Gladiate cho Xbox và 

Chuột chơi game Pulsefire Haste 2, ở dạng có dây và không dây, 

với thời lượng pin 100 giờ khi được sử dụng mà không cần dây. 

4 - Tính di động được meta và micro 

Trong tương lai không xa, bạn có thể thay đổi màu sắc của chiếc 

xe của mình một cách bất chợt và xem bảng điều khiển thực tế 

hỗn hợp trên kính chắn gió của bạn trong i Vision D của BMW, 

hiển thị thông tin cho những người bên ngoài xe của bạn thông 

qua màn hình bên ngoài phía trên cản trước của Sony-Honda điện 

cộng tác Afeela, hoặc xem một cuộc đua giữa những chiếc xe bay 

chạy bằng hydro như Maca S11 IS. 



Tất cả đều được trưng bày tại CES 2023. Một số đổi mới di động 

thú vị nhất tại CES tập trung nhiều vào địa phương và toàn cầu. 

Ví dụ, xe đạp điện có thể gập lại Tatamel, được thiết kế cho cư 

dân chung cư ở các thành phố lớn có thể đạt tốc độ tối đa 25 

dặm một giờ, có thể được sử dụng như một máy phát điện dự 

phòng trong trường hợp khẩn cấp và có thể là một yếu tố thay đổi 

cuộc chơi trong cách mọi người đi lại tại địa phương và đến và đi 

từ phương tiện công cộng - thường được gọi là thử thách "dặm 

cuối cùng". Đối với khí hậu lạnh hơn, Moonbike kết hợp xe đạp 

điện và công nghệ xe trượt tuyết, với một ứng dụng để theo dõi 

hiệu suất, tham gia các cuộc đua ảo, v.v. 

5 - Thiết bị đeo chuyển từ chức năng sang thời trang 

Các thiết bị công nghệ có thể đeo được tại CES 2023 không chỉ 

theo dõi sức khỏe và sức khỏe mà còn sẵn sàng cho đường 

băng. Sự kiện này có số lượng chóng mặt các công cụ theo dõi 

sức khỏe dựa trên đồng hồ được thiết kế cho các loại người tiêu 

dùng cụ thể và có các chi tiết phong cách như dây da và thậm chí 

cả đá quý cổ đại. Một số đồng hồ thông minh tại CES 2023 bao 

gồm các tính năng như bản đồ địa hình và hướng dẫn tuyến 

đường cho người chạy bộ và người đi xe đạp sức bền, giám sát 

ngăn ngừa độ trễ máy bay cho khách doanh nhân và thời gian sử 

dụng thiết bị so với theo dõi hoạt động thể chất cho trẻ em. 



Các khái niệm đeo khác bao gồm băng đô thông minh, kính, giày, 

áo sơ mi, áo ngực và thậm chí cả mặt nạ, nhưng thứ đang gây 

được tiếng vang nhất là Evie. Được tạo ra bởi Movano Health có 

trụ sở tại California, chiếc nhẫn thông minh thời trang được thiết 

kế dành riêng cho phụ nữ theo dõi nhịp tim, nhiệt độ da, chu kỳ 

kinh nguyệt và rụng trứng và giấc ngủ của người đeo. 

Trên diện rộng, các sản phẩm tại CES năm nay nhấn mạnh thực 

tế là người tiêu dùng đang tìm kiếm nhiều thứ hơn là những tiện 

ích mới thú vị - họ mong đợi công nghệ tạo ra sự khác biệt có ý 

nghĩa trong cuộc sống của họ. 

"Bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta đều có chung một mục tiêu: tìm 

kiếm mục đích trong những gì chúng tôi làm," Cho của HP nói. " 

Đối với những người làm nghề tự do, điều này có nghĩa là tính di 

động và hiệu suất để tạo ra. Đối với các game thủ, đó là về kết 

nối cũng như cạnh tranh. Và đối với tất cả chúng ta, nó đang đặt 

tính bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của 

chúng ta". 


