Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu EyeComfort1
Ngày nay, chất lượng ánh sáng là nhân tố chính tạo nên sự khác biệt trong công nghệ chiếu sáng. Nói
chung, chất lượng ánh sáng chính là các yếu tố thị giác của ánh sáng và sự phụ thuộc cũng như tương
tác của ánh sáng với con người và môi trường. Công nghệ LEDification (Đèn LED hóa) mang lại cho chúng
ta những khả năng vô hạn để tạo ra sự khác biệt về chất lượng ánh sáng không gian, quang phổ và thời
gian. Công nghệ này buộc chúng ta phải xem lại cách thức đánh giá chất lượng ánh sáng truyền thống.
Signify không ngừng tối ưu hóa các sản phẩm của mình bằng cách kết hợp những hiểu biết sâu sắc về
nhu cầu của người dùng, kiến thức về ứng dụng chiếu sáng và kiến thức khoa học chuyên sâu. Signify là
công ty hàng đầu thế giới trong ngành chiếu sáng, cung cấp các bóng đèn và bộ đèn LED cho thị trường
với nhãn hiệu Philips nổi tiếng.
Signify đã gây dựng thương hiệu EyeComfort dựa trên các tiêu chí chọn lọc sau đây: Hiệu ứng nhấp nháy
và chớp sáng, An toàn quang sinh, Ánh sáng chói, Điều chỉnh độ sáng, Có thể tùy chỉnh, Hoàn màu và
Tiếng ồn có thể nghe được.
Danh mục sản phẩm bóng đèn và bộ đèn LED của chúng tôi được đánh giá dựa trên những tiêu chí này.
Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này giải thích các tiêu chí ấy và tương ứng với đó là tầm quan trọng của
việc tối ưu hóa ánh sáng.

Cơ sở khoa học
Đèn LED EyeComfort thương hiệu Philips của Signify tích hợp các tiêu chí được đề cập ở trên:

1. Hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng
Hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng chính là Ánh sáng thời gian nhân tạo (“TLAs”). TLAs được định nghĩa là
sự thay đổi về nhận thức thị giác được tạo ra bởi yếu tố kích thích ánh sáng, độ chói hoặc phân bố
quang phổ, dao động theo thời gian cho đối tượng quan sát là con người trong một môi trường cụ thể.
Nhấp nháy là nhận thức về sự không ổn định của thị giác được tạo ra bởi yếu tố kích thích ánh sáng, độ
chói hoặc phân bố quang phổ, dao động theo thời gian cho đối tượng quan sát tĩnh trong một môi
trường tĩnh. Nói cách khác, đó chính là sự dao động nhanh và nhiễu loạn của ánh sáng trong phòng.
Hiệu ứng chớp sáng khác với nhấp nháy và được định nghĩa là sự thay đổi về nhận thức chuyển động
được tạo ra bởi yếu tố kích thích ánh sáng, độ chói hoặc phân bố quang phổ, dao động theo thời gian
cho đối tượng quan sát tĩnh trong một môi trường không tĩnh. Nói cách khác, hiệu ứng chớp sáng tạo ra
sự ngắt quãng không tự nhiên của một chuyển động liên tục.
Một đặc tính của đèn LED là phản ứng nhanh với các biến thiên của tín hiệu đầu vào. Do vậy, chúng tái
tạo chân thật những dao động ấy trong ánh sáng đầu ra, có khả năng gây ra hiệu ứng TLAs cho những cá
thể trong không gian được chiếu sáng. Những dao động có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao
gồm: nhiễu động nguồn điện, tương tác với bộ điều khiển (ví dụ: bộ điều chỉnh độ sáng), nhiễu động tín
hiệu đầu vào từ các nguồn bên ngoài (ví dụ: vi sóng) và những dao động được thiết kế sẵn từ bộ điều
1 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu EyeComfort có thể được điều chỉnh bởi Signify do chúng tôi có thể thu thập được
thêm thông tin trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Phát triển sản phẩm, Nghiên cứu, Tiêu chuẩn & Quy định.

khiển điện tử. Có các phương pháp để ngăn chặn dao động ánh sáng đầu ra của đèn LED và đồng thời
giảm mức độ hiển thị của hiệu ứng TLAs không mong muốn. Tuy nhiên, những phương pháp này đòi hỏi
mức giá cao để thu được hiệu quả, đồng thời cần nhiều không gian thực tế hơn, ngoài ra còn làm giảm
tuổi thọ của các sản phẩm đèn LED trên mọi công trình kiến trúc.
Mãi đến gần đây, một số phương pháp như Chỉ số nhấp nháy (FI) và Chỉ số biến đổi mới được sử dụng
để đánh giá mức độ hiển thị của ánh sáng nhấp nháy và hiệu ứng chớp sáng. Nhưng tất cả các phương
pháp trên đều không phù hợp để dự đoán những điều con người thực tế nhận thức được hoặc trải
nghiệm. Mức độ hiển thị của hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng chịu sự tác động của chỉ số biến đổi, tần
số, hình dạng sóng và chu kỳ hoạt động, mà những biện pháp trên lại không áp dụng các thông số này.
Do vậy, các mô hình khoa học đã được phát triển dựa trên Hệ thống thị giác con người, liên quan tới
nhận thức thị giác của con người, chính là một bộ phận của hệ thống thần kinh cho phép chúng ta có thể
nhìn thấy được. Một thông số đo lường TLA hiệu quả hơn cho ánh sáng nhấp nháy là PstLM và cho hiệu
ứng chớp sáng là SVM [1,2]. Những thông số đo lường này được tổ chức Chiếu sáng châu Âu (Lighting
Europe) [3] và Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia (NEMA) [4] ủng hộ và được sử dụng để
đánh giá các bóng đèn LED EyeComfort mang thương hiệu Philips của Signify. Hiện chúng tôi đang tiến
hành tìm hiểu những cải tiến liên tục đối với các thông số đo lường TLA.
Ngưỡng hiển thị tuyệt đối thường được định nghĩa là điểm mà tại đó người quan sát có thể phát hiện
đối tượng tri giác trong 50% thời gian [2]. Điều này có nghĩa là người đó sẽ không chắc liệu mình có nhìn
thấy hiệu ứng nhấp nháy hay không và sẽ lựa chọn trả lời là “Tôi nhìn thấy trong 50% thời gian”. Nhưng
điều này không có nghĩa là người quan sát sẽ có ý niệm rõ ràng rằng họ nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy
trong 50% thời gian và không nhìn thấy ánh sáng đó trong 50% thời gian. Thay vào đó, ngưỡng 50% là
ngưỡng mà tại đó quyết định nhìn thấy hoặc không được đưa ra ngẫu nhiên.
Theo đó, yêu cầu để không xuất hiện ánh sáng nhấp nháy nhìn thấy được xác định là PstLM≤1,0 và dựa
trên tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 Error! Reference source not found. và NEMA 77-2017 Error! Reference
source not found.. Việc đo lường PstLM được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn IEC TR 61547-1, xuất bản lần
2 Error! Reference source not found..
Tại sao chúng ta cần quan tâm đến Hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng?
Những sản phẩm chiếu sáng gặp phải hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng được coi là sản phẩm chất lượng
thấp [5-14]. Ánh sáng TLAs không những gây khó chịu cho con người mà còn ảnh hưởng tới độ dễ chịu
của mắt, cũng như hiệu suất thị giác và độ dễ chịu nói chung. Cụ thể hơn, ánh sáng TLAs nhìn thấy được
có thể làm giảm hiệu suất tác vụ thị giác, gây khó chịu cho mắt (mỏi mắt), gây nhức đầu thường xuyên
hơn, nhức mắt và khó chịu. Nghiên cứu chỉ ra rằng ánh sáng nhấp nháy nhìn thấy được có thể gây ra
chứng động kinh trong một số trường hợp [5-14]. Biết được điều này nên Philips thiết kế các sản phẩm
đèn LED EyeComfort thương hiệu Philips của Signify để giảm thiểu hiệu ứng nhấp nháy và chớp sáng
nhìn thấy được.

2. An toàn quang sinh
Mối nguy hiểm ánh sáng xanh
Mối nguy hiểm từ ánh sáng xanh là hiện tượng võng mạc bị tổn thương quang hóa, phụ thuộc vào thành
phần quang phổ, cường độ và thời gian tiếp xúc với mắt. Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã xây dựng

một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ an toàn quang sinh [16]. Các nguồn gây nguy cơ được phân loại
thành 4 nhóm (0 = không có nguy cơ, 3 = nguy cơ cao).
Nhóm nguy cơ 0: Đèn không gây ra mối nguy hiểm quang sinh
Nhóm nguy cơ 1: Không có mối nguy hiểm quang sinh trong điều kiện giới hạn hành vi bình thường
Nhóm nguy cơ 2: Không gây nguy hiểm do phản ứng ác cảm với ánh sáng chói hoặc sự khó chịu do nhiệt
độ
Nhóm nguy cơ 3: Nguy hiểm ngay cả khi chỉ tiếp xúc trong chốc lát
Một hiểu lầm phổ biến trên phương tiện truyền thông là ánh sáng đèn LED có chứa tỉ lệ bước sóng xanh
cao và do đó có khả năng gây ra mối nguy hiểm ánh sáng xanh lớn. Hiệp hội chiếu sáng toàn cầu đã
nghiên cứu và đo lường kỹ càng vấn đề này bằng cách so sánh hàm lượng quang phổ của các công nghệ
chiếu sáng khác nhau và tiêu chuẩn đề cập ở trên cùng với ý kiến của nhiều nhà khoa học [15].
Những kết quả chính của nghiên cứu khoa học bao gồm [15]:
-

-

-

Xét về mối nguy hiểm ánh sáng xanh, đèn LED không khác gì so với các công nghệ truyền thống,
chẳng hạn như đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Tỉ lệ màu xanh trong ánh sáng đèn LED không
khác gì tỉ lệ trong các công nghệ khác ở cùng một nhiệt độ màu.
Kết quả so sánh giữa các sản phẩm đèn LED nâng cấp với các sản phẩm truyền thống mà chúng
sẽ thay thế chỉ ra rằng mức độ nguy cơ của các sản phẩm đó giống nhau và đều nằm trong phạm
vi không nghiêm trọng.
Khách hàng có thể sử dụng các nguồn sáng (đèn hoặc hệ thống) và bộ đèn LED thuộc Nhóm
nguy cơ 0 hoặc 1 do IEC xác định.

Tia cực tím
Các nguồn ánh sáng LED mà người tiêu dùng có thể sử dụng không có chứa bất kỳ năng lượng nào thuộc
phần tia cực tím trên quang phổ và do đó không gây hại cho những người rất nhạy cảm với ánh sáng cực
tím.
Tia hồng ngoại
Khác với đèn sợi đốt và đèn halogen, đèn LED hầu như không phát ra tia hồng ngoại (IR). Các nguồn
sáng đèn LED thuộc phân khúc hàng tiêu dùng không gây ra nguy cơ nào bởi bức xạ hồng ngoại không
đủ mạnh.
Độ an toàn quang học được quản lý bởi các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế [16,17]. Các sản phẩm đèn
LED EyeComfort thương hiệu Philips của Signify đều được xếp vào Nhóm nguy cơ 0 hoặc 1 (RG0 / RG1),
có nghĩa là việc sử dụng những sản phẩm đèn LED này không gây ra mối nguy hiểm quang sinh trong
điều kiện giới hạn hành vi bình thường, hoặc các đèn này không gây ra mối nguy hiểm quang sinh nào.

3. Ánh sáng chói
Ánh sáng chói là một trong những yếu tố gây khó chịu lớn nhất so với ánh sáng dễ chịu. Có thể chia ánh
sáng chói ra thành hai loại là ánh sáng chói gây mất khả năng và ánh sáng chói gây khó chịu. Ánh sáng
chói gây mất khả năng làm giảm hiệu suất thị giác do nguồn sáng chói trong phạm vi quan sát gây ra.
Ánh sáng chói gây khó chịu được định nghĩa là cảm giác khó chịu do nguồn sáng chói gây ra. Cảm giác
khó chịu phụ thuộc vào nhiều thông số khác nhau như độ chói của nguồn sáng, khu vực nguồn sáng, vị

trí nguồn sáng trong phạm vi quan sát, điều kiện ánh sáng nền, loại hoạt động và thời lượng tiếp xúc với
nguồn sáng. Từ nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu đã cố gắng định lượng mức độ cảm giác khó chịu về
thị giác. Ánh sáng chói tại nơi làm việc trong nhà (môi trường chuyên môn) thường được đánh giá bằng
thông số đo UGR (Hệ số chói lóa đồng nhất). Thông số này dựa trên mức độ chói trung bình được tính
toán từ phân bổ cường độ trong phạm vi lớn. Trong các giải pháp chiếu sáng đèn LED, chúng ta thường
thấy các cửa sổ thoát không đồng bộ hoặc chứa các lượng tử ảnh với độ tương phản chói cao. Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng các cửa sổ thoát chứa lượng tử ảnh có cùng độ chói trung bình giống như cửa sổ
thoát đồng bộ (và do đó có cùng giá trị UGR), điều này gây ra nhiều ánh sáng chói khó chịu hơn [19-35].
Điều này có nghĩa là giá trị UGR hiện tại không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng với các cửa sổ
thoát không đồng bộ.
Một chủ đề nghiên cứu khá tầm cỡ là tìm hiểu về khả năng ứng dụng hoặc cải thiện giá trị UGR hiện tại
và khám phá các phương pháp thay thế để dự đoán ánh sáng lóa khó chịu. Những biện pháp cải thiện
giá trị UGR hiện tại chủ yếu nhằm điều chỉnh chỉ số vị trí trong công thức UGR để cân nhắc thêm sự phụ
thuộc vào góc quan sát, điều chỉnh độ chói trung bình, điều chỉnh bề mặt chiếu sáng quan sát được và
điều chỉnh chung bằng cách bổ sung phần không gian bị chắn để thể hiện độ tương phản trong nguồn
sáng chói [36-44]. Gợi ý về các phương pháp thay thế để mô tả ánh sáng chói là dựa trên mô hình hóa
các trường tiếp nhận của võng mạc thuộc Hệ thống thị giác con người (HVS) và áp dụng mô hình này
trên bản đồ độ chói của căn phòng để đánh giá ánh sáng chói khó chịu [34]. Phương pháp cuối cùng
tương tự với thông số TLA là dựa trên mô hình hóa hệ thống thị giác con người.
Đối với các đèn thuộc phân khúc hàng tiêu dùng, hiện không có thông số đo lường nào để định lượng
ánh sáng chói. Ngoài ra, ánh sáng chói nhận thức được của một bóng đèn còn phụ thuộc vào ứng dụng.
Một chiếc bóng đèn trần treo phía trên bàn gần với người quan sát và ngang tầm mắt của họ sẽ chói hơn
khi đặt chiếc đèn đó trong chao đèn và treo ở góc phòng. Nhìn chung, ánh sáng chói được tạo ra nhờ sự
kết hợp của độ chói cao, độ tương phản cao và kích cỡ nguồn sáng. Các biện pháp chống ánh sáng chói ít
nhất phải xử lý được một trong các nguyên nhân sau: giảm độ chói, giảm độ tương phản hoặc giảm kích
cỡ nguồn sáng. Danh mục sản phẩm đèn LED mang thương hiệu Philips của Signify có phân biệt các loại
đèn có và không có chức năng kiểm soát ánh sáng chói. Đèn có chức năng kiểm soát ánh sáng chói có
chứa vật liệu khuếch tán và/hoặc có viền chứa lượng tử ảnh ở phía trên bóng đèn và được coi là ít chói
hơn so với các đèn không có chức năng kiểm soát ánh sáng chói ở cùng giá trị quang thông và điều kiện
hậu cảnh giống nhau. Hiện không có biện pháp hiệu quả để đo lường ánh sáng chói của bóng đèn và đây
sẽ là chủ đề đáng nghiên cứu trong tương lai.

4. Điều chỉnh độ sáng
Tính năng điều chỉnh độ sáng của các sản phẩm đèn LED được định nghĩa là khả năng thay đổi cường độ
ánh sáng theo ý muốn của bạn. Tính năng điều chỉnh độ sáng của các sản phẩm đèn LED cho phép bạn
tạo không gian hoàn hảo hoặc chỉnh sáng theo tác vụ trong mọi môi trường. Chúng ta thường muốn
điều chỉnh độ sáng của ánh sáng nhân tạo vì một vài lý do. Thứ nhất, chúng ta muốn có khả năng thay
đổi không gian môi trường (mờ và ấm cúng, tươi sáng và đầy sinh lực). Thứ hai, tính năng điều chỉnh
ánh sáng có thể tạo ra các mức độ quang thông khác nhau trong ngày, dựa trên các hoạt động khác
nhau hoặc phụ thuộc vào mức độ ánh sáng ngoài trời. Ví dụ, vào buổi tối, có thể bạn muốn giảm bớt độ
sáng để giảm sự tương phản giữa môi trường tối và ánh sáng đèn LED nhằm giảm bớt ánh sáng chói có
khả năng xuất hiện. Cuối cùng, tính năng điều chỉnh độ sáng giúp tiết kiệm năng lượng.

Nếu thực hiện tính năng điều chỉnh độ sáng không hiệu quả có thể gây ra sự khó chịu đôi chút hoặc các
hiệu ứng không mong muốn như ánh sáng nhấp nháy nhìn thấy được ở mức độ điều chỉnh độ sáng sâu,
chuyển đổi không mượt mà, độ sáng tối thiểu cao. Những vấn đề này bắt nguồn từ mạch điều khiển đèn
LED, các biến thiên trong biên độ điện áp chính, tải kết nối nguồn điện và tương tác của bộ điều chỉnh
độ sáng. Thiết kế điện tử thông minh giải quyết được vấn đề điều chỉnh độ sáng sâu gây cản trở các biến
thiên nhìn thấy lặp lại và/hoặc không đều trong mức độ ánh sáng.
Các sản phẩm đèn LED EyeComfort có thể điều chỉnh độ sáng, mang thương hiệu Philips của Signify,
đem đến khả năng điều chỉnh độ sáng dần dần trong thiết lập trước (SceneSwitch) hoặc liên tục trên
toàn bộ phạm vi cường độ.

5. Có thể tùy chỉnh
Bóng đèn LED có thể tùy chỉnh được chia thành ba loại:
1. Điều chỉnh độ ấm: khả năng bắt chước chức năng của đèn sợi đốt (ví dụ: CCT (nhiệt độ màu
tương quan) giảm từ 2700K-2200K trong khi điều chỉnh độ sáng)
2. Màu trắng có thể tùy chỉnh: khả năng thay đổi tông màu trắng của ánh sáng (ví dụ: 2700K –
6500K)
3. Màu sắc có thể tùy chỉnh: khả năng thay đổi màu sắc ánh sáng (RGB)
Khả năng điều chỉnh độ sáng của bóng đèn sợi đốt đem đến trải nghiệm chiếu sáng khác với các bóng
đèn LED cho ánh sáng trắng thông thường. Nhờ sử dụng công nghệ, dây tóc bóng đèn sợi đốt sẽ bớt
nóng hơn trong quá trình điều chỉnh độ sáng và do đó phát ra ít ánh sáng trắng có màu đỏ hơn (nhiệt độ
màu thấp hơn). Trái lại, màu sắc của đèn LED không thay đổi trong quá trình điều chỉnh độ sáng. Do vậy,
bóng đèn sợi đốt tạo ra cả biến thiên về cường độ và nhiệt độ màu, trong khi đó bóng đèn LED chỉ tạo ra
biến thiên cường độ còn nhiệt độ màu vẫn giữ nguyên.
Chúng ta thường thích thiết lập độ ấm ở mức ánh sáng thấp để tạo không gian dễ chịu và ấm cúng [45],
nhưng tính năng này có thể thay đổi tùy theo khu vực. Một số đèn LED EyeComfort mang thương hiệu
Philips của Signify sở hữu tính năng điều chỉnh độ sáng WarmGlow. Bằng cách kết hợp hai chiếc đèn LED
khác nhau (2200K và 2700K), chúng ta có thể bắt chước tính năng điều chỉnh độ sáng của đèn sợi đốt.
Tính năng WarmGlow có hai loại. SceneSwitch với thiết lập cố định và điều chỉnh độ sáng WarmGlow
mượt mà trên toàn bộ phạm vi. (2700K-2200K).
Bên cạnh hiệu ứng tạo không gian, tính năng điều chỉnh độ sáng kết hợp với thay đổi nhiệt độ màu
tương quan còn có ưu điểm liên quan đến nhịp điệu sinh học ngày đêm của con người. Đồng hồ sinh học
cho chúng ta biết thời điểm thức dậy và đi ngủ. Cường độ và phổ hành động của ánh sáng là một trong
những yếu tố điều khiển những hành vi ấy [46]. Ánh sáng cường độ cao có chứa nhiều màu xanh giúp
chúng ta cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn, trong khi đó ánh sáng cường độ thấp với lượng ánh sáng xanh
thấp hơn sẽ tạo ra hoóc-môn melatonin gây buồn ngủ, khiến chúng ta thấy buồn ngủ hơn. Các nghiên
cứu đã chỉ ra rằng ánh sáng mạnh với thành phần màu xanh lớn được khuyên dùng vào buổi sáng để
giúp con người thức dậy và nên tránh sử dụng vào buổi tối do loại ánh sáng này có thể cản trở quá trình
tiết ra hoóc-môn melatonin và khiến chúng ta khó buồn ngủ hơn. Môi trường tối mờ với nhiệt độ màu
tương quan ấm vào buổi tối là không gian lý tưởng giúp nhịp điệu sinh học không bị quấy rầy [46].

Các đèn LED EyeComfort mang thương hiệu Philips của Signify với tính năng điều chỉnh độ sáng
WarmGlow hỗ trợ cả tính năng tạo không gian và nhịp điệu sinh học ngày đêm của con người.

6. Hoàn màu
Chất lượng màu sắc liên quan tới sở thích và đánh giá nhận thức của người dùng về ánh sáng trong một
ứng dụng nhất định. Chất lượng màu sắc của các nguồn ánh sáng trắng tác động tới không gian, đối
tượng và ngoại hình của con người. Chất lượng màu sắc kém có thể làm giảm khả năng phân biệt hình
ảnh và thể hiện chính xác không gian, đối tượng hoặc con người được chiếu sáng. Ví dụ, tông màu da
con người, cây cối và đồ ăn có thể trông mờ hơn hoặc dưới mức bão hòa trong điều kiện ánh sáng có độ
hoàn màu thấp và/hoặc độ bão hòa màu thấp.
Độ hoàn màu của nguồn ánh sáng trắng được định nghĩa là tác động của vật chiếu sáng lên màu sắc hiển
thị của đối tượng bằng cách so sánh màu sắc đó dựa trên nhận thức hoặc tiềm thức với màu sắc hiển thị
của chúng dưới một vật chiếu sáng tham chiếu [47] Chỉ số hoàn màu chung (CRI-Ra) được sử dụng để đo
lường và xác định khả năng hoàn màu của nguồn ánh sáng trắng dựa trên bộ tám tiêu chuẩn cụ thể của
CIE 1974, bão hòa nhẹ, vật mẫu thử nghiệm màu (TCS). Giá trị CRI bằng 100 có nghĩa là khả năng hoàn
màu dưới nguồn sáng thử nghiệm bằng với khả năng hoàn màu dưới nguồn sáng tham chiếu (nguồn
sáng tham chiếu là đèn sợi đốt với nhiệt độ màu tương quan (CCTs) <5000K)
Sở thích của người dùng không phải lúc nào cũng liên quan trực tiếp đến giá trị CRI. Không phải lúc nào
người dùng cũng ưa chuộng nguồn sáng có giá trị CRI cao. Độ bão hòa màu (độ sặc sỡ), đặc biệt là bão
hòa màu đỏ cũng đóng vai trò quan trọng đối với sở thích [48,49,50]. Nhìn chung mọi người đều thích
độ bão hòa cao một chút vì khi đó vật thể trông sẽ sặc sỡ hơn. Sở thích về hiển thị màu da cũng khác
nhau giữa các nền văn hóa.
Điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa độ trung thực màu (CRI) và độ bão hòa màu đối với
một ứng dụng cụ thể. Các đèn LED EyeComfort mang thương hiệu Philips của Signify đều có mục đích cải
thiện sự khác biệt về màu sắc và nâng cao tính thẩm mỹ bằng cách sử dụng các sản phẩm đèn LED có
đặc tính chất lượng màu sắc tốt.

7. Tiếng ồn
Đèn LED có thể gặp phải vấn đề tiếng ồn nghe được, đặc biệt là khi sử dụng ở mức điều chỉnh độ sáng
sâu. Các điện áp và dòng điện được tạo ra có thể gây nên sự cộng hưởng cơ học trong các thành phần.
Tiếng ồn này được cho là rất khó chịu và không thoải mái. Đó là lý do vì sao tiêu chuẩn Sao năng lượng
đã đặt ra yêu cầu đối với mức độ tiếng ồn nghe được.
Theo yêu cầu của tiêu chuẩn Sao năng lượng đối với tiếng ồn nghe được, đèn không được phép tạo ra
tiếng ồn vượt quá 24 dBA ở khoảng cách 1 mét [51]. Ngưỡng giới hạn này không đủ nghiêm ngặt với các
đèn trong một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh (khoảng 20 dBA), hoặc những đèn đặt cạnh con người (đèn
đọc sách, đèn để đầu giường). Toàn bộ các đèn LED EyeComfort mang thương hiệu Philips của Signify
đều tuân thủ các quy định được đưa ra.
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