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Chiếu sáng biểu tượng lịch sử

Signify thổi bùng sức sống mới cho biểu tượng di sản Kỳ Đài Huế tại Việt Nam bằng hệ thống
chiếu sáng mỹ thuật LED
Eindhoven, The Netherlands – Một trong những di tích quốc gia mang tính lịch sử và văn hóa tại Cố
Đô Huế Việt Nam, Kỳ Đài Huế đã được sống dậy với hệ thống chiếu sáng Philips mỹ thuật (Philips
Color Kinetics technology) từ Signify ( Signify (Euronext: LIGHT), công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực
chiếu sáng.
Biểu tượng lịch sử
Những bức tường đá dày của Kỳ Đài Huế là biểu tượng cho sự bảo vệ người dân đất cố đô trong gần
một thế kỷ rưỡi vừa qua.
Biểu tượng lịch sử đã được thổi bùng sức sống với công nghệ chiếu sáng tiên tiến nhất. Hình ảnh mới
của đài tưởng niệm không chỉ để bảo tồn và tôn vinh giá trị lịch sử của di tích mà còn tạo ra một điểm
thu hút đặc biệt vào ban đêm, thu hút nhiều du khách và người dân địa phương tham quan.

Hệ thống chiếu sáng mới có thể được thiết kế để trình diễn các chương trình ánh sáng ngoạn mục bao gồm hỗ
trợ việc bắn pháo từ các bức tường của tháp. Đồng thời với công nghệ LED sẽ tiết kiệm năng lượng hơn 75% so
với các hệ thống chiếu sáng thông thường.

Sống động, màu sắc và riêng biệt

Kỳ Đài Huế nhẹ nhàng chuyển mình với sắc hồng tươi sáng, tím mộng mơ hay xanh tươi sống động.
Các bức tường và phần Cột Cờ được chiếu sáng tạo thêm điểm nhấn và có thể được nhìn thấy từ
hàng dặm dọc theo sông Hương.

Tóm tắt dự án
• Về dự án: Signify đã làm việc chặt chẽ với Công ty Vietravel. Dự án được tài trợ bởi công ty
Vietravel và chấp thuận bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, quản lý và vận hành bởi Trung tâm bảo tồn
Di tích Cố đô Huế, việc lắp đặt ánh sáng được vận hành thử nghiệm vào tháng 3 năm 2018 và đưa vào
vận hành chính thức tháng 7 năm 2018.
• Công nghệ được sử dụng: 270 bộ đèn LED Mỹ thuật Vaya linear RGB LP và 155 bộ đèn LED Mỹ
thuật Vaya Flood RGB LP được điều khiển bởi LSM gen 5 1000.
• Các công trình biểu tượng khác do Signify tại Việt Nam chiếu sáng bao gồm Cầu Rồng tại Đà Nẵng,
Cầu Bãi Cháy tại Hạ Long, Tháp nước Hàng Đậu và Cầu Nhật Tân tại Hà Nội.
Signify đã trở thành tên công ty mới của Philips Lighting kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2018.
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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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