
Empire State Building dla Nowego Jorku i świata - I pokaz świetlny w historii budynku z 

udziałem Alicii Keys 

Najsłynniejszy biurowiec świata przedstawia specjalnie dostosowany, innowacyjny system 

świateł LED stworzony przez firmę Philips Color Kinetics, synchronizowany na żywo w 

nowojorskich stacjach radiowych Clear Channel z hitami Alicii Keys. 

NOWY JORK, 26 listopada 2012 r. /PRNewswire/ - Dziś w nocy, słynny Empire State 

Building (ESB), we współpracy z Clear Channel Media and Entertainment oraz 

czternastokrotną laureatką nagród Grammy(R), Alicią Keys, specjalnie dla Nowego Jorku 

oraz całego świata, zaprezentują nowe, wyjątkowe oświetlenie LED-owe w pierwszym tego 

rodzaju pokazie organizowanym na tym historycznym budynku. Spektakl jest jednocześnie 

oficjalną premierą przełomowego systemu oświetlenia LED stworzonego przez światowego 

lidera branży - Philips Color Kinetics (PCK). 

Aby obejrzeć materiały multimedialne związane z niniejszą informacją należy wejść na 

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

show. 

 

O godzinie 21.00 czasu wschodniego wybrzeża (3.00 czasu środkowoeuropejskiego), Alica 

Keys poprzez użycie włącznika rozpocznie pokaz na antenie nowojorskich stacji Clear 

Channel, z udziałem Elvisa Durana, w stacji Z100; DJ Clue, Power105; Helen Little, 106.7 

Lite fm; oraz Cubby, 103.5 KTU. Całe wydarzenie zsynchronizowane będzie z dwoma 

utworami Alicii Keys - singlem z jej nowego albumu "Girl on Fire", a następnie jej wielkim 

hitem "Empire State of Mind". Nowojorczycy i wszystkie osoby przebywające w okolicy 

mające widok na ESB będą mogły na jednej z czterech stacji radiowych Clear Channel - 

Z100, 103.5 KTU, Power105 oraz 106.7 Lite fm odbierać towarzyszącą pokazowi świetlnemu 

muzykę. Pokaz będzie można również obejrzeć w serwisie iHeartRadio.com, oferującym 

cyfrowe radio Clear Channel, do godziny 10.00 czasu wschodniego (16:00 czasu 

środkowoeuropejskiego) we wtorek 27 listopada. 

 

Nowoczesny, dynamiczny system świateł przygotowany przez firmę Philips Color Kinetics 

(PCK) został specjalnie dostosowany do Empire State Building. System umożliwia dobór 

świateł z palety ponad 16 milionów odcieni kolorów w nieskończonej liczbie kombinacji 

wraz z efektami, których uzyskanie nie było dotąd możliwe - falami, płynnymi przejściami 

obrazów, iskrzeniem, szybko przemieszczającymi się liniami świetlnymi, efektem sweep, 

migotaniem i rozbłyskami. Poza zwiększoną kontrolą i możliwością panowania nad 

oświetleniem, nowy system komputerowy zapewni znakomitą jakość naświetlenia oraz żywe 

kolory w czasie rzeczywistym, co odróżnia go od wcześniej stosowanych reflektorów. 

 

"Iluminacja Empire State Building to międzynarodowa ikona krajobrazu miejskiego Nowego 

Jorku. Korzystamy z naszych świateł, wspierając wybrane organizacje charytatywne, 

przedsięwzięcia i wydarzenia na całym świecie - powiedział Anthony E. Malkin, prezes 

Malkin Holdings, spółki sprawującej nadzór nad budynkiem. - Nowe światła LED 

dostarczone przez Philips Color Kinetic zainstalowano latem i ustawiono na ten sam kolor i 

intensywność, co poprzednio zamontowane żarówki. Dzisiejszej nocy po raz pierwszy 

zaprezentujemy pełną gamę i intensywność naszej nowej iluminacji, na zawsze zmieniając 

nowojorski krajobraz. Przedstawiając ten specjalnie przygotowany i zsynchronizowany pokaz 

świateł, chcemy świętować razem z Nowym Jorkiem i całym światem oraz wyrazić swoje 
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podziękowanie dla miasta. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że naszym dzisiejszym pokazie 

świetlnym dla miasta biorą udział prawdziwi nowojorczycy, Alicia Keys oraz stacje radiowe 

Z100, 103.5 KTU, Power 105 i 106.7 Lite fm". 

 

"Empire State Building zawsze symbolizował ogromne możliwości, jakie oferuje Nowy Jork - 

w tym mieście, które nigdy nie śpi, każde marzenie może stać się rzeczywistością - 

powiedziała Alicia Keys. - Jestem niezwykle podekscytowana, że mogę wziąć udział w 

premierze iluminacji, która oświetli miasto w zupełnie nowy, inspirujący sposób. Jako dumna 

mieszkanka Nowego Jorku, czuję się zaszczycona, że mogę stać się chociaż małą cząstką jego 

wspaniałej historii". 

 

Aby przedłużyć świętowanie, a także uczcić wydanie swojego piątego albumu studyjnego 

"Girl on fire", Alicia Keys wystąpi również we wtorek 27 listopada. Jej specjalny występ 

odbędzie się w sali iHeartRadio Theater presented by PC Richard and Son w dzielnicy 

Tribeca (Dolny Manhattan) - i będzie dedykowany osobom, które jako pierwsze ruszyły do 

akcji oraz wolontariuszom, którzy niestrudzenie pracowali przy usuwaniu zniszczeń po 

przejściu huraganu Sandy, jak również tym wszystkim, którzy ucierpieli z powodu żywiołu. 

"Girl on fire" ukaże się 27 listopada nakładem RCA Records. 

 

Empire State Building 

 

Górujący 443,2 metra nad Manhattanem (od podstawy do anteny), Empire State Building to 

najsłynniejszy biurowiec świata. Nowe inwestycje w infrastrukturę, pomieszczenia publiczne 

i udogodnienia sprawiły, że Empire State Building przyciąga najwyższej klasy firmy z 

różnorodnych branż całego świata. Solidna technologia nadawcza obsługiwana przez 

wieżowiec obsługuje wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne i radiowe na nowojorskim 

rynku metropolitalnym. Empire State Building został wybrany na ulubiony budynek 

Amerykanów w ankiecie przeprowadzonej przez Amerykański Instytut Architektów. 

Obserwatorium Empire State Building stanowi jedną z ulubionych na świecie atrakcji i numer 

jeden wśród lokalnych obiektów turystycznych. Więcej informacji na temat budynku można 

znaleźć na stronach http://www.esbnyc.com, http://www.facebook.com/empirestatebuilding 

lub @EmpireStateBldg (https://twitter.com/EmpireStateBldg). 

 

Royal Philips Electronics 

 

Royal Philips Electronics z Holandii (NYSE: PHG, AEX: PHI) to firma skupiona na 

wspieraniu zdrowia i dobrego samopoczucia, której zróżnicowana oferta oraz istotne 

innowacje wpływają na lepszą jakość życia jej klientów. Jako światowy lider w dziedzinie 

opieki zdrowotnej, stylu życia i branży oświetlenia, Philips łączy ze sobą technologię i design, 

tworząc rozwiązania, w których centrum zainteresowania zawsze znajduje się człowiek, 

oparte na dogłębnym zrozumieniu potrzeb klientów i spełnianiu obietnicy marki w zakresie 

oferowania rozwiązań zarazem prostych i przemyślanych - "sense and simplicity". Spółka 

Philips, której siedziba główna znajduje się w Holandii, zatrudnia około 122 tysięcy 

pracowników i oferuje swoje produkty i usługi w ponad 100 krajach na całym świecie. W 

samym 2011 r. jej sprzedaż sięgnęła 22,6 mld EUR, co stawia ją na pierwszym miejscu na 

rynku opieki kardiologicznej, leczeniu przypadków nagłych i domowej opieki zdrowotnej, jak 

również efektywnych energetycznie rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań 

oświetlenia. Philips może się także pochwalić silną pozycją na rynkach produktów 

kosmetycznych i rozrywkowych - oferuje znane golarki męskie, przenośne urządzenia 
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rozrywkowe i produkty do higieny jamy ustnej. Aktualności na temat produktów Philips 

można znaleźć na stronie http://www.philips.com/newscenter. 

 

Clear Channel Media and Entertainment 

 

Przyciągający 239 mln słuchaczy miesięcznie, Clear Channel Media and Entertainment 

posiada największy zasięg wśród wszystkich nadawców radiowych i telewizyjnych w 

Ameryce. Clear Channel Media and Entertainment jest obecny w 150 miastach za 

pośrednictwem 850 własnych stacji radiowych. Stacje radiowe i produkcje firmy dostępne są 

w zakresach AM/FM, w kanałach radiowych HD, poprzez satelitę Sirius/XM, w Internecie na 

iHeartRadio.com (http://www.iheart.com) oraz na stronach internetowych poszczególnych 

stacji firmy, a także w aplikacji mobilnej na iPady i smartfony oraz w systemach nawigacji 

TomTom, Garmin i innych producentów. 

 

Działalność firmy obejmuje nadawanie programów radiowych, produkty, usługi internetowe i 

mobilne, koncerty i wydarzenia na żywo, sprzedaż praw do programów, usługi analizy 

muzycznej i niezależne przedstawicielstwo medialne. Clear Channel Media and 

Entertainment należy do CC Media Holdings, Inc. (OTCBB: CCMO), wiodącej światowej 

spółki w dziedzinie mediów i rozrywki. Więcej informacji o firmie można znaleźć na 

stronach: http://clearchannel.com, http://clearchanneloutdoor.com i 

http://ccmediaholdings.com. 

 

Polub nas na Facebooku: http://www.facebook.com/iHeartRadio 

 

Śledź nas w serwisie Twitter: https://twitter.com/iHeartRadio 
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