
 

Empire State Building Presenteia a Cidade de Nova York – e o Mundo – Com Inédita Mostra de 
Luzes LED em sua Torre, Apresentando Alicia Keys 

 

O mais famoso prédio comercial do mundo revela sistema de iluminação a LED customizado e 
inovador, criado pela Philips Color Kinetics e sincronizado ao vivo nas emissoras de Nova York do 

Clear Channel, ao som de sucessos de Alicia Keys 

NOVA YORK, 26 de novembro de 2012 /PRNewswire/ -- Esta noite, o mundialmente famoso Empire State 
Building (ESB), em colaboração com Clear Channel Media and Entertainment e a vencedora de 14 
prêmios Grammy®, Alicia Keys, darão um presente à Cidade de Nova York e ao mundo, ao revelarem a 
nova, única do gênero, iluminação a LED da torre do ESB, com uma mostra de luzes inédita no marco. 
Este show marca a revelação oficial de um pioneiro sistema de iluminação a LED, desenvolvido pela líder 
mundial do setor, Philips Color Kinetics (PCK).  

Para ver os recursos multimídia associados com este comunicado, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 

Às 21h (ET), Alicia Keys ajudará a inaugurar o show de luzes ao apertar o interruptor, ao vivo, nos 
estúdios do Clear Channel da Cidade de Nova York com Elvis Duran, Z100; DJ Clue, Power105; Helen 
Little, 106.7 Lite fm e Cubby, 103.5 KTU—um momento que será sincronizado no ar com duas das trilhas 
de Keys —seu single de seu novo disco "Girl on Fire," seguido por seu estrondoso sucesso "Empire State 
of Mind."  Nova-iorquinos e aqueles dos arredores com uma visão do ESB podem sintonizar em uma das 
quatro emissoras de rádio do Clear Channel—Z100, 103.5 KTU, Power105 e 106.7 Lite fm—à medida que 
as estações simultaneamente tocam a música de acompanhamento do show de luzes. A apresentação 
será hospedada para visualização por demanda em iHeartRadio.com, que abriga o serviço de rádio digital 
do Clear Channel, por volta das 10h da manhã da terça-feira, 27 de novembro.  

O sistema de iluminação dinâmico e de ponta da PCK é exclusivo para o ESB e permite capabilidades 
customizadas de luz, a partir de uma paleta de mais de 16 milhões de cores em combinações ilimitadas, 
junto com efeitos previamente não possíveis como ondulações, cross-fades, faíscas, chasers, sweeps, 
estroboscópios e explosões.  Além de maior controle e administração da iluminação, o novo sistema 
computadorizado fornecerá luz superior e patamares de vibração em tempo real, diferente dos fluxos de 
luz anteriores.  

"As luzes do Empire State Building são o ícone internacional do horizonte da Cidade de Nova York. 
Usamos as luzes da nossa torre para parcerias com seletas obras de caridade, organizações e eventos de 
todo o mundo", disse Anthony E. Malkin, presidente da Malkin Holdings, que supervisiona o Empire State 
Building.  "As novas luzes a LED da Philips Color Kinetics foram instaladas durante o verão e foram 
programadas na mesma cor e intensidade das luzes incandescentes que substituem. A partir de hoje à 
noite, a completa abrangência e intensidade de nossas luzes serão animadas, mudando para sempre o 
perfil de Nova York. Quisemos celebrar e agradecer à Cidade de Nova York e ao nosso público mundial 
com uma apresentação de luzes especialmente coreografada e customizada. Estou tão feliz de que nova-
iorquinos de verdade, Alicia Keys, Z100, 103.5 KTU, Power105 e 106.7 Lite fm estejam participando do 
nosso presente do show de luzes desta noite".  

"O Empire State Building foi sempre um símbolo do que é possível em Nova York e de todos os sonhos 
que podem se tornar realidade nesta cidade que nunca dorme", disse Alicia Keys.  "Estou tão ansiosa para 
revelar as novas luzes da torre que vão iluminar a cidade abaixo como nunca antes—brilhando 
intensamente e com inspiração. Como uma orgulhosa nova-iorquina, estou tão honrada e humilde por ser 
uma pequena parte de sua história".   

Para ampliar o presente à Cidade de Nova York e celebrar o lançamento de seu quinto disco de estúdio, 
GIRL ON FIRE, Alicia Keys se apresentará também na terça-feira, 27 de novembro. Sua performance 
especial acontecerá no Teatro iHeartRadio , apresentada pela PC Richard and Son, em Tribeca,  para os 

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


primeiros  atendentes e voluntários que trabalharam incansavelmente para restaurar a área afetada, como 
também aqueles indivíduos impactados pelo furacão Sandy.  GIRL ON FIRE está disponível em 27 de 
novembro, pela RCA Records. 

Sobre o Empire State Building  
Pairando 1.454 pés sobre o centro de (Midtown) Manhattan (da base até a antena), o Empire State 
Building é o "prédio comercial mais famoso do mundo". Com novos investimentos em infraestrutura, áreas 
públicas e amenidades, o Empire State Building atraiu ocupantes de primeira categoria dos mais 
diferentes setores de todo o mundo. A robusta tecnologia de transmissão do arranha-céu suporta todas as 
principais emissoras de rádio FM e televisão do mercado metropolitano de Nova York. O Empire State 
Building foi escolhido o edifício favorito da América em uma sondagem conduzida pelo Instituto Americano 
dos Arquitetos. O observatório do Empire State Building é uma das mais adoradas atrações do mundo e é 
a destinação turística número 1 da região. Para mais informações sobre o Empire State Building, favor 
visitar www.esbnyc.com, http://www.facebook.com/empirestatebuilding, ou @EmpireStateBldg.  

Sobre a Royal Philips Electronics  
Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma diversificada empresa de 
saúde e bem estar, focada na melhoria das vidas das pessoas por meios de inovações de grande 
significado. Como uma líder mundial em cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação, a Philips 
integra tecnologias e design em soluções centradas em pessoas, baseadas em insights fundamentais dos 
clientes e na promessa da marca, "senso e simplicidade". Com sede na Holanda, a Philips emprega 
aproximadamente 122.000 funcionários, com vendas e serviços em mais de 100 países de todo o mundo. 
Com vendas de EUR 22,6 bilhões em 2011, a empresa é uma líder de mercado em cuidados cardíacos, 
cuidados intensivos e cuidados com a saúde domésticos, soluções de iluminação eficientes de energia e 
novas aplicações de iluminação, como também produtos de estilo de vida para o bem-estar pessoal e 
prazer com fortes posições de liderança em barbear e asseio masculinos, entretenimento portátil e 
cuidados com a saúde oral. Notícias da Philips estão localizadas em www.philips.com/newscenter. 

Sobre a Clear Channel Media and Entertainment  
Com 239 milhões de ouvintes mensais nos EUA, Clear Channel Media and Entertainment tem o maior 
alcance entre todas as ofertas de rádio ou televisão da América.  Clear Channel Media and Entertainment 
atende a 150 cidades por meio de 850 estações de rádio de sua propriedade. As emissoras de rádio da 
empresa e conteúdos podem ser ouvidos em estações AM/FM, canais HD digitais de rádio, satélite 
Sirius/XM, na internet em iHeartRadio.com e nos sites das emissoras de rádio da empresa, no aplicativo 
móvel iHeartRadio, em iPads e smartphones, e usados via sistemas de navegação da TomTom, Garmin e 
outros. 

As operações da empresa incluem transmissão radiofônica, serviços e produtos online e móveis, 
concertos e eventos ao vivo, sindicação, serviços de pesquisa musical e representações de mídia 
independente. Clear Channel Media and Entertainment é uma divisão da CC Media Holdings, Inc. 
(OTCBB: CCMO), um empresa de entretenimento líder mundial. Mais informações sobre a empresa 
podem ser encontradas em clearchannel.com, clearchanneloutdoor.com e ccmediaholdings.com. 

Curta-nos no Facebook em facebook.com/iHeartRadio.  
Siga-nos no Twitter em twitter.com/iHeartRadio. 

Contato de Mídia: Edelman Public Relations  
Daniel Hernandez, +1-212-277-3738  
daniel.hernandez@edelman.com  

FONTE Empire State Building Company 
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