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Signify khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam 
      
Việt Nam tham gia cùng các đối tác khác tại thị trường Cambodia, một phần thị trường tại khu vực 
Bán Đảo Đông Dương vì một cuộc sống tươi sáng và thế giới tốt đẹp hơn 
 
 
Eindhoven, the Netherlands – Signify (Euronext: LIGHT), tập đoàn đứng đầu thế giới về lĩnh vực chiếu 
sáng, khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời  tại khu vực Trung Đông, Châu Á và Châu Phi. Sau khi 
ra mắt mẫu sản phẩm đầu tiên tại Ấn Độ vào đầu năm nay, Philips tiếp tục giới thiệu sản phẩm Philips 
SunStay, dòng sản phẩm đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời tích hợp, và sản phẩm Philips 
LifeLight, một công nghệ cải tiến sử dụng năng lượng mặt trời cầm tay, tại Campuchia, Indonesia, 
Philippines, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Việt Nam và lục địa Châu Phi. 
 
Theo ông Harsh Chitale,  Lãnh đạo khối kinh doanh chuyên dụng  của Signify “Chiếu sáng bằng năng 
lượng mặt trời giúp  bảo vệ cuộc sống,  và là một kết nối cuộc sống cho những cộng đồng chưa kết 
nối được với mạng lưới điện. Chiếu sáng đường phố sử dụng năng lượng mặt trời là một trong những 
phân khúc phát triển nhanh nhất và bền vững nhất trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng . Sản phẩm 
đèn cầm tay mới sử dụng năng lượng mặt trời của chúng tôi giúp  cho cuộc sống của những cộng 
đồng vùng sâu vùng xa, thiếu mạng lưới điện trở nên tốt đẹp hơn. Giúp mọi người cảm thấy an toàn 
hơn  khi trời tối,  giúp trẻ em học bài và mở rộng các hoạt động vào ban đêm. 
 
Philips SunStay là sự kết hợp giữa pa-nô năng lượng mặt trời, bộ đèn, điều khiển  ắc quy và bộ sạc. 
Đây là một sự kết hợp mang đến sự nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Ngoài ra, nó cũng giúp tiết 
kiệm chi phí cáp, giảm lượng khí thải carbon và giảm tổng vốn và chi phí hoạt động. Với công suất 
2.000 và 3.000 lumens và hiệu quả là 175 lm / W, SunStay hiệu quả hơn so với đèn đường năng lượng 
mặt trời hiện có. 
 
Philips LifeLight phù hợp cho cả trong nhà và ngoài trời và được thiết kế cho những cộng đồng vùng 
sâu vùng sa, không có mạng lưới điện. Các bộ đèn cầm tay đi kèm với một cổng USB để sạc điện thoại 
và các thiết bị khác, đây là một tính năng được đánh giá cao. LifeLight thế hệ thứ hai có một pin mới 
có thể thay thế để kéo dài tuổi thọ của nó. 
 
Với mục tiêu mang ánh sáng cho các hộ gia đình không có điện, bộ đèn sử dụng năng lượng mặt trời 
giúp cải thiện sức khỏe và đời sống của mọi người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng nguyên liệu 
cho thắp sáng và sưởi ấm gây ra gần 4 triệu ca tử vong mỗi năm khi mọi người nấu nướng, sinh hoạt 
tại nhà của họ bằng nến và dầu hỏa. 
 
Tìm hiểu thêm thông tin các sáng cải tiến đột phá về sử dụng năng lượng mặt trời thắp sáng của 
Signify trên trang mạng website. 
 

http://www.lighting.philips.com/main/products/solar


 

Signify đã trở thành tên công ty mới của Philips Lighting kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2018. Tên pháp 
nhân của Signify tại Việt Nam sẽ được thông qua vào đầu năm 2019. 
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Về Signify 
Signify (Euronext: LIGHT), tập đoàn dẫn đầu trên thế giới về lĩnh vực chiếu sáng chuyên dụng và dân 
dụng trên nền tảng kết nối vạn vật (IoT). Sản phẩm Philips của chúng tôi, hệ thống kết nối ánh sáng 
Interact và dịch vụ cho phép dữ liệu, truyền tải giá trị kinh doanh và thay đổi cuộc sống về khía cạnh 
nhà ở, tòa nhà và khu vực công cộng. Với doanh thu năm 2017 đạt 7.0 tỉ EUR, gần 32,000 nhân viên và 
sự hiện diện tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi khai phá tiềm năng của ánh sáng vì cuộc sống tươi sáng và 
thế giới tốt đẹp hơn. Tin tức về Signify được đăng tại Phòng tin tức, Twitter và LinkedIn. Xem thêm 
thông tin về nhà đầu tư tại trang Về nhà đầu tư. 
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