
Empire State Building věnuje dárek městu New York a celému světu v podobě vůbec první  
světelné LED show, které bude vévodit Alicia Keys 

 
--Nejznámější budova světa odhalí unikátní moderní systém LED osvětlení vytvořený firmou 
Philips Color Kinetics synchronizovaný s hity Alicie Keys živě na stanicích Clear Channel v 
New Yorku  
 
NEW YORK, 26. listopadu 2012 /PRNewswire/ -- Dnes večer věnuje nejznámější budova světa 
Empire State Building (ESB), ve spolupráci se společností Clear Channel Media and Entertainment a 
čtrnáctinásobnou držitelkou ceny Grammy® Aliciou Keys dárek městu New York a celému světu. 
Bude odhaleno jedinečné LED osvětlení mrakodrapu a proběhne první světelná show realizovaná na 
této historické památce.  Tato show představuje oficiální premiéru převratného nového systému LED 
osvětlení, který vyvinula firma Philips Color Kinetics (PCK), jednička v technologii luminiscenčních 
diod (LED).   
 
Multimediální obsah související s touto tiskovou zprávou naleznete na internetové adrese: 
http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 
 
V devět hodin večer východního času (ET) Alicia Keys zahájí světelné show stiskem vypínače živě ve 
studiích Clear Channel New York City se stanicemi Elvis Duran, Z100; DJ Clue, Power105; Helen 
Little, 106.7 Lite fm; a Cubby, 103.5 KTU—ve chvíli, která bude synchronizovaná v živém vysílání se 
dvěma písněmi Keys—singlem z jejího nového alba "Girl on Fire," po kterém bude následovat její 
velký hit "Empire State of Mind."  Obyvatelé New Yorku a přilehlé oblasti s výhledem na ESB si mohou 
naladit jednu ze čtyř radiostanic společnosti Clear Channel —Z100, 103.5 KTU, Power105, a 106.7 
Lite fm, neboť tyto stanice budou simultánně vysílat hudbu doprovázející světelnou show.  Show bude 
rovněž součástí on-demand nabídky vysílání na stránce iHeartRadio.com, digitálním rozhlasovém 
kanálu firmy Clear Channel do 10 hodin dopoledne v úterý 27.listopadu. 
 
Nejmodernější dynamický osvětlovací systém společnosti PCK byl vytvořen speciálně pro budovu 
ESB a umožňuje přizpůsobovat osvětlení a vybírat ze škály vice než 16 milionů barev v neomezených 
kombinacích spolu s efekty, které dříve nebyly možné jako například vlnění, prolínání obrazu, 
prskavky, kola, oblouky, záblesky a exploze.  Kromě lepšího ovládání a kontroly osvětlení bude nový 
počítačový systém, na rozdíl od předchozích reflektorů, zajišťovat vynikající úroveň světla a 
resonance v reálném čase.  
 
"Osvětlení budovy Empire State Building představují ikonu siluety města New York.  Využíváme jej 
k vyjádření partnerství s vybranými charitativními a dalšími organizacemi a událostmi po celém světe," 
řekl Anthony E. Malkin, prezident společnosti Malkin Holdings, která dohlíží na Empire State Building.  
"Nová LED světla společnosti Philips Color Kinetics byla instalována v létě, ve všech barvách a 
intenzitách, jako původní reflektory, které byly nahrazeny.  Dnes večer se všechna světla rozzáří v 
plné kráse a naplno a navždy tak změní siluetu New Yorku.  Chtěli jsme to oslavit a poděkovat městu 
New York a publiku celého světa prostřednictvím speciální světelné show s původní choreografií.  
Jsem opravdu šťastný, že skuteční obyvatelé New Yorku, Alicia Keys, Z100, 103.5 KTU, Power105, a 
106.7 Lite fm se na našem dárku, kterým je dnešní světelná show, podílí." 
 
"Budova Empire State Building byla vždy symbolem toho, co se v New Yorku může stát a všech snů, 
které se v tomto městě, které nikdy nespí, uskutečnily," řekla Alicia Keys.  "Moc se těším na odhalení 
nového osvětlení mrakodrapu, které bude osvětlovat město pod ním tak, jako nikdy před tím, jasným 
inspirujícím svitem.  Jako pyšná obyvatelka New Yorku cítím čest a pokoru za to, že mohu být malou 
částí jeho historie."  
 
Aby se z dárku mohlo radovat i město New York a na oslavu vydání svého pátého studiového alba s 
názvem GIRL ON FIRE, vystoupí Alicia Keys také v úterý 27. listopadu.  Speciální představení se 
bude vysílat v rádiu iHeartRadio Theater z divadla PC Richard and Son v Tribece pro první 
respondenty a dobrovolníky, kteří pracovali neúnavně na úklidu postižené oblasti, stejně jako 
jednotlivce postižené hurikánem Sandy. GIRL ON FIRE bude na trhu od 27. listopadu  z vydavatelství 
RCA Records. 
 
 
 

http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show


O mrakodrapu Empire State Building 
Mrakodrap Empire State Building, tyčící se do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu (od paty 
věže po anténu), je "nejznámější kancelářskou budovou na světě." Díky novým investicím do 
infrastruktury, veřejných prostor a příslušenství, přitahuje  Empire State Building nejnáročnější 
nájemce z různých průmyslových odvětví    z celého světa. Výkonná vysílací technologie mrakodrapu 
podporuje všechny hlavní televize a FM radiové stanice na newyorkském metropolitním trhu. Budova 
Empire State Building byla jmenována nejpopulárnější budovou v Americe, jak vyplynulo z hlasování, 
které uspořádal Americký ústav pro architekturu (American Institute of Architects). Observatoř na 
Empire State Building je jednou z nejoblíbenějších atrakcí na světě a patří k nejžádanějším turistickým 
atrakcím v tomto regionu. Více informací naleznete na internetových adresách www.esbnyc.com, 
http://www.facebook.com/empirestatebuilding, nebo @EmpireStateBldg.  
 
O společnosti Royal Philips Electronics  
Společnost Royal Philips Electronics of the Netherlands (burzovní index NYSE: PHG, AEX: PHI) 
působí diverzifikovaně v oblastech zdravotní péče a životní pohody spotřebitelů, ve kterých usiluje o 
zlepšování kvality života lidí prostřednictvím správně načasovaných novinek a inovací. Jakožto jedna 
z největších světových firem v oborech zdravotní péče, životního stylu spotřebitelů a osvětlovací 
techniky spojuje technologie a design a vytváří důmyslná řešení na základě hluboké znalosti potřeb 
spotřebitelů a v duchu své filozofie nazvané sense and simplicity. Společnost má centrálu v Nizozemí 
a zaměstnává zhruba 122 000 lidí v oblasti prodeje a služeb ve více než 100 zemích celého světa. Její 
tržby za rok 2011 dosáhly částky 22,6 miliard EUR. Philips je jedním z nejvýznamnějších výrobců 
kardiologických systémů, systémů akutní péče a domácí zdravotní péče, energeticky úsporných 
osvětlovacích řešení a systémů osvětlení pro nové možnosti využití, jakož i výrobků souvisejících s 
moderním životním stylem spotřebitelů a jejich životní pohodou, přičemž mimořádně silné postavení 
má především v segmentech televizorů s plochou obrazovkou, výrobků pro muže soužících k holení a 
zastřihávání vlasů, výrobků tzv. přenosné zábavy a výrobků pro péči o ústní dutinu. Aktuality 
společnosti Philips naleznete na internetové adrese www.philips.com/newscenter. 
 
 
O společnosti Clear Channel Media and Entertainment 
Společnost Clear Channel Media and Entertainment s 239 miliony posluchačů v USA je největším 
vysílacím kanálem v Americe. Firma Clear Channel Media and Entertainment operuje ve 150 městech 
prostřednictvím 850 vlastních radiostanic. Radio stanice společnosti a a obsah lze poslouchat na 
stanicích AM/FM, HD digitálních radio kanálech, satelitu Sirius/XM , na internetu na adrese 
iHeartRadio.com a na internetových stránkách rozhlasových stanic společnosti, na mobilní aplikaci 
iHeartRadio na iPadech a chytrých telefonech a lze ho používat i prostřednictvím navigačních systémů 
firem TomTom, Garmin a dalších. 
 
Činnost společnosti zahrnuje rádio vysílání, online a mobilní služby a produkty, živé koncerty a akce, 
on-line syndikace, služby pro vyhledávání hudby a zastupování nezávislých médií. Clear Channel 
Media and Entertainment je divizí společnosti CC Media Holdings, Inc. (burzovní index OTCBB: 
CCMO), přední světové společnosti působící v oblasti médií a zábavy. Více informací o společnosti 
naleznete na internetové adrese clearchannel.com, clearchanneloutdoor.com a ccmediaholdings.com. 
 
Přidejte se k našim fanouškům na Facebooku na adrese facebook.com/iHeartRadio. 
Navštivte nás na Twitteru na adrese twitter.com/iHeartRadio. 
 
Kontakt pro média: Edelman Public Relations 
Daniel Hernandez, Tel : +1-212-277-3738 
Email : daniel.hernandez@edelman.com  
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