
Empire State Building prináša dar pre mesto New York City -- a pre celý svet – prvú LED svetelnú 
show v hlavnej úlohe s Aliciou Keys 

 
Najslávnejšia kancelárska budova na svete odhaľuje na mieru navrhnutý, inovatívny LED svetelný 

systém navrhnutý  Philips Color Kinetics v živom vysielaní na kanáli  Clear Channel New York s 
hitmi Alicie Keys 

 
NEW YORK, 27. Novembra, 2012 /PRNewswire/ -- Dnes večer slávna Empire State Building (ESB), 
v spolupráci s Clear Channel Media and Entertainment a 14 násobnou víťazkou  Grammy® Award, 
Aliciou Keys, prinesie mestu  New York City a a celému svetu dar v podobe novej, výnimočnej LED 
svetelnej šou s prvou svetelnou šou v histórii na Landmark. Táto show predstavuje oficiálne predstavenie 
nového LED svetelného systému, vyvinutého svetovou špičkou v oblasti LED svetelných systémov 
Philips Color Kinetics (PCK).   
 
Ak vás zaujímajú multimediálne prezentácie v súvislosti s týmto tlačovým vyhlásením, kliknite na: 
http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 
 
O 21:00 ET (východného času), Alicia Keys pomôže odštartovať svetelnú show zapnutím vypínača 
v štúdiách  Clear Channel v New York City spolu s Elvisom Duran, Z100; DJ Clue, Power105; Helen 
Little, 106.7 Lite fm; a Cubby, 103.5 KTU—  tento moment bude vo vysielaní synchronizovaný s dvomi 
pesničkami Alicie Keys – s jej singlom z nového albumu  "Girl on Fire," ktorý bude nasledovaný jej 
superhitom "Empire State of Mind."  Obyvatelia New Yorku a okolia a ktorí majú výhľad na ESB si môžu 
naladiť jednu zo štyroch rádio staníc Clear Channel —Z100, 103.5 KTU, Power105, a 106.7 Lite fm—na 
týchto staniciach sa bude súčasne vysielať sprievodná hudba k svetelnej show. Svetelnú show bude 
možné sledovať v platenom programe na  iHeartRadio.com, domovskej stránke digitálneho rádiového 
vysielania Clear Channel o  10:00 ráno, v utorok, 27. novembra. 
 
Najmodernejší dynamický osvetľovací systém od PCK je jedinečný pre ESB a umožňuje nastaviť svetelné 
efekty z palety viac ako 16 miliónov farieb v neobmedzenom počte kombinácií spolu s efektmi, ktoré 
doteraz neboli možné, napríklad vlnky, krížové prechody, iskričky, prechody, presuny,  stroboskopické 
efekty a výbuchy. Okrem lepšej kontroly a riadenia svetelných efektov nový počítačový systém umožňuje 
dosiahnuť vynikajúcu úroveň svetelnosti a živé farby v reálnom čase, na rozdiel od predtým používaných 
reflektorov. 
 
"Osvetlenie Empire State Building je medzinárodnou ikonou siluety New York City. Naše vežové 
osvetlenie je koordinované so zvolenými charitatívnymi organizáciami a udalosťami po celom svete,“ 
povedal Anthony E.Malin, prezident Malkin Holdings, ktorý spravuje Empire State Building.  Nové LED 
osvetlenie od "Philips Color Kinetics' bolo inštalované v lete a bolo nastavené tak aby farebnosťou 
a intenzitou zodpovedalo žiarivkovému osvetleniu, ktoré nahrádza. Dnes večer náš systém kompletne 
oživíme v plnom rozsahu a intenzite a navždy tým zmeníme siluetu New Yorku. Chceli sme oslavovať 
a poďakovať mestu New York a nášmu celosvetovému publiku špeciálnou choreografiou nášho 
osvetlenia. Som veľmi rád, že sa o náš dar dnes večer vieme podeliť so skutočnou New Yorkčankou, 
Aliciou Keys, a rádiostanicami  Z100, 103.5 KTU, Power105, a 106.7 Lite fm.“ 
 
"Empire State Building bola vždy symbolom toho čo je v New Yorku možné a všetkých snov, ktoré sa 
plnia v tomto meste, ktoré nikdy nespí,“ povedala Alicia Keys.   "Som rada, že môžem odhaliť nové 
vežové osvetlenie, ktoré osvetlí mesto tak ako nikdy predtým – jasným svetlom inšpirácie. Ako hrdá 
obyvateľka New Yorku je to pre mňa česť a s pokorou sa rada stanem malou súčasťou jeho histórie."  
 
Na počesť tohto daru mestu New York a na oslavu vydania svojho piateho štúdiového albumu, GIRL ON 

FIRE, Alicia Keys bude spievať aj v utorok, 27. novembra. Jej špeciálne predstavenie sa bude konať v  
iHeartRadio Theater a uvádzať ho bude PC Richard and Son v Tribeca pre tých, ktorí reagovali ako prví 
a pre dobrovoľníkov, ktorí neúnavne pracovali na obnovení postihnutých oblastí ako aj pre ľudí, ktorí boli 
postihnutí hurikánom Sandy.  GIRL ON FIRE bude od 27.novembra k dispozícii na  RCA Records. 
 



Empire State Building 
Svojou výškou  1,454 stôp nad úrovňou  stredného Manhattanu (od základne po anténu) je Empire State 
Building „Najslávnejšou kancelárskou budovou na svete.“ Po nových investíciách do infraštruktúry, 
verejných priestorov a vybavenia, Empire State Building láka prvotriednych nájomcov z najrôznejších 
oblastí priemyslu z celého sveta. Výkonná vysielacia technológia tohto mrakodrapu umožňuje vysielanie 
všetkých hlavných televíznych staníc a FM rádiostaníc pre oblasť mesta New York. Empire State Building 
bola zvolená za najobľúbenejšiu budovu v Amerike v rámci verejného prieskumu, ktorý realizoval 
Americký Inštitút Architektov. Observatórium na Empire State Building patrí k najobľúbenejším atrakciám 
na svete a je miestnou turistickou atrakciou č.1. Viac informácií o Empire State Building nájdete na  
www.esbnyc.com, http://www.facebook.com/empirestatebuilding, alebo @EmpireStateBldg.  
 
Royal Philips Electronics  
Holandská spoločnosť Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) je diverzifikovaná spoločnosť 
v oblasti zdravia a životného štýlu, ktorá sa zameriava na zlepšovanie kvality života ľudí prostredníctvom 
zmysluplných inovácií. Ako priekopník v oblasti zdravotnej starostlivosti, životného štýlu a osvetľovacej 
techniky, Philips integruje technológie a dizajn do riešení, ktorých stredobodom je človek, využívajú 
zásadné porozumenie zákazníckym konceptom a prísľubom „zmysluplnosti a jednoduchosti“. So sídlom 
v Holandsku, spoločnosť Philips zamestnáva približne 122,000 zamestnancov s predajnými a servisnými 
zastúpeniami vo viac ako 100 krajinách celého sveta. V roku 2011 spoločnosť dosiahla tržby 22,6 mld. 
EUR a je na prvom mieste v oblasti kardiológie, akútnej starostlivosti a domácej zdravotnej starostlivosti, 
efektívnych osvetľovacích riešení a nových osvetľovacích aplikácií ako aj produktov pre životný štýl, 
osobné blaho a potešenie so silnou poprednou pozíciou v oblasti holenia a strihania vlasov u mužov, 
prenosnej zábavy a dentálnej starostlivosti. Novinky od Philips nájdete na:  www.philips.com/newscenter. 
 
Clear Channel Media and Entertainment 
S 239 miliónmi divákov mesačne v rámci USA, Clear Channel Media and Entertainment má najširší záber 
zo všetkých rádio a TV vysielacích spoločností v Amerike. Clear Channel Media and Entertainment 
poskytuje vysielacie služby pre 150 miest prostredníctvom 850 vlastnených rádiostaníc. Rádiostanice 
a obsah spoločnosti je možné počúvať na AM/FM staniciach, HD digitálnych rádiových kanáloch, v rámci 
satelitného vysielania Sirius/XM, cez internet na iHeartRadio.com  a na webstránke rádiostanice 
spoločnosti, prostredníctvom mobilných aplikácií iHeartRadio na  iPadoch a inteligentných telefónoch, 
ako aj prostredníctvom navigačných systémov TomTom, Garmin ďalších. 
 
Činnosti spoločnosti zahŕňajú rádiové vysielanie, online a mobilné služby a produkty, živé koncerty 
a príležitosti, syndikácie, hudobné prieskumy a nezávislé mediálne prezentácie. Clear Channel Media 
and Entertainment je divízia CC Media Holdings, Inc. (OTCBB: CCMO),  čo je popredná globálna 
mediálna a zábavná spoločnosť. Viac informácií o spoločnosti nájdete na: clearchannel.com, 
clearchanneloutdoor.com a ccmediaholdings.com. 
 
Dajte nám like na :  facebook.com/iHeartRadio. 
Sledujte nás cez twitter na twitter.com/iHeartRadio. 
 
Mediálny kontakt: Edelman Public Relations 
Daniel Hernandez, +1-212-277-3738 
daniel.hernandez@edelman.com  


