
ตกึเอ็มไพรส์เตท มอบของขวัญใหก้บันวิยอรก์และทั่วโลกดว้ยอาคารประดบัไฟ LED 

แหง่แรกของโลกโดยม ีอลเิซยี คยีส์ เป็นผูน้ าเสนอ  
 

            นวิยอรก์--26 พ.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 

อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกเปิดตวัระบบการแสดงแสงสจีากการตกแตง่ดว้ยระบบไฟ LED 

อยา่งมนีวตักรรมโดยฟิลปิส ์คัลเลอร ์คเินตกิส ์พรอ้มการถา่ยทอดสดการแสดงของอลเิซยี คยีส์ 
จากสถานเีคลยีรช์าแนลในนวิยอรก์  

 
คนืนี ้ตกึเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building — ESB) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

ร่วมกบัเคลยีรแ์ชนเนลมเีดยี แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์(Clear Channel Media and Entertainment) 
และ อลเิซยี คยีส์ (Alicia Keys) เจา้ของรางวลัแกรมม®ี 14 ครัง้ 

จะน าเสนอของขวัญใหก้บันวิยอรก์และทัว่โลกดว้ยการเปิดตัวตกึ ESB 

ใหมเ่พยีงหนึง่เดยีวทีจั่ดแสดงแสงสดีว้ยไฟ LED ซึง่พัฒนาโดย ฟิลปิส ์คลัเลอร ์คเินตกิส ์(Philips Color 
Kinetics — PKC) ผูผ้ลติไฟ LED ชัน้น าระดับโลก 

 
ส าหรับการรับชมสือ่มัลตมิเีดยีเกีย่วกบัขา่วประชาสมัพันธน์ี ้กรุณาคลกิที ่

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

 
ณ เวลา 21.00 น. ตามเวลาโซนตะวนัออกของสหรัฐ อลเิซยี คยีส์ 

จะเปิดการแสดงแสงสดีว้ยการบดิปุ่ มถา่ยทอดสดทีส่ตดูโิอเคลยีรช์าแนลในนวิยอรก์ พรอ้มดว้ย Elvis 
Duran จาก Z100, DJ Clue จาก Power105, Helen Little จาก 106.7 Lite fm และ Cubby จาก 103.5 

KTU จะเปิดผลงานเพลงทีส่ าคัญ 2 ชิน้จากอลับัม้ใหม ่Girl on Fire ของเธอ ตามมาดว้ยเพลง Empire 
State of Mind ทีโ่ดง่ดงั ชาวนวิยอรก์และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ามารถมองเห็นตกึ ESB 

สามารถหมนุคลืน่ไปทีห่นึง่ในสีข่องสถานวีทิยเุคลยีรช์าแนล ไดแ้ก ่Z100, 103.5 KTU, Power105 และ 

106.7 Lite fm โดยทัง้สีส่ถานีจะเปิดเพลงพรอ้มกนัตามการแสดงแสงส ี
และจะบนัทกึการแสดงเพือ่การรับชมภายหลงัที ่iHeartRadio.com 

ซึง่เป็นบา้นของรายการวทิยดุจิติอลเคลยีรช์าแนล ณ เวลา 10.00 น. วนัองัคารที ่27 พฤศจกิายน 
 

ระบบแสงสทีีล่ ้ายุคของ PKC เป็นการออกแบบส าหรับ ESB โดยเฉพาะ 

อกีทัง้ยังสามารถปรับแสงสกีวา่ 16 
ลา้นสเีพือ่การผสมผสานอย่างไมจ่ ากดัร่วมกบัเอฟเฟกทท์ีไ่ม่สามารถท าไดก้อ่นหนา้นี ้เชน่ คลืน่ 

คอ่ยๆจางลง กระพรบิ การวิง่ตามกนั การตวัดไปมา การเคลือ่นที ่และการสาดกระจายแสง 
นอกจากการควบคมุแสงสทีีด่ขี ึน้แลว้ ยังมรีะบบคอมพวิเตอรใ์หมท่ีน่ าเสนอแสงสทีีเ่จดิจรัสกวา่ 

ตลอดทัง้ระดบัความมชีวีติชวีาและสมจรงิ ทีแ่ตกตา่งไปจากการฉายแสงไฟในชว่งกอ่นหนา้นีอ้ยา่งสิน้เชงิ 

 
“แสงไฟของตกึเอ็มไพรส์เตทเป็นสญัลกัษณ์ทอ้งฟ้าเมอืงนวิยอรก์ในระดับสากล 

เราใชแ้สงสขีองตกึของเราเพือ่ร่วมเป็นพันธมติรกบัองคก์รการกศุลและองคก์รตา่งๆทีไ่ดรั้บเลอืก 
และการจัดงานทัว่โลก” แอนโทน ีอ.ี มัลคนิ ประธานบรษัิท มัลคนิ โฮลดิง้ส ์(Malkin Holdings) 

ซึง่เป็นผูบ้รหิารตกึเอ็มไพรส์เตทกลา่ว “ไฟ LED แบบใหมข่อง ฟิลปิส ์คลัเลอร ์คเินตกิส ์
จะถกูตดิตัง้ตลอดทัง้ชว่งซมัเมอรแ์ละจะปรับแตง่แสงสตีามความเขม้ของสทีีน่ าไปตดิตัง้แทน ในวนันี ้

ไฟของเราจะสอ่งแสงอย่างเต็มที ่เพือ่เปลีย่นแปลงทอ้งฟ้านวิยอรก์ไปตลอดกาล 

เราอยากเฉลมิฉลองพรอ้มกบัขอบคณุนวิยอรก์และผูช้มทัว่โลกดว้ยการแสดงแสงสใีนรูปแบบทีอ่อกแบบเ
ป็นพเิศษ ผมรูส้กึดใีจมากไดเ้ป็นชาวนวิยอรก์โดยแทจ้รงิ อลเิซยี คยีส์, Z103, 103.5 KTU, Power105 

และ 106.7 Lite fm ตา่งก็มสีว่นแบง่ปันของขวัญจากการแสดงแสงสขีองเราในคนืนี้” 
 

“ตกึเอ็มไพรส์เตทเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นไปไดใ้นนวิยอรก์ 

ตลอดจนความฝันทกุความฝันทีส่ามารถเป็นจรงิไดใ้นเมอืงซึง่ไมเ่คยหลบัไหล” อลเิซยี คยีส์ กลา่ว 
“ฉันรูส้กึตืน่เตน้ทีไ่ดเ้ปิดตวัแสงไฟแบบใหมข่องตกึซึง่จะเรอืงแสงเหนอืเมอืงขา้งลา่งอย่างทีไ่มเ่คยปรากฎ

มากอ่น นัน้ก็คอืแสงระยบิระยับแหง่แรงบนัดาลใจ ในฐานะทีเ่ป็นชาวนวิยอรก์ทีภ่าคภมูใิจคนหนึง่ 
ฉันรูส้กึเป็นเกยีรตแิละรูส้กึเป็นเสยีงสว่นเล็กๆของประวตัศิาสตรข์องเมอืงนี้” 

 
เพือ่มอบของขวัญใหก้ับชาวนวิยอรก์และเฉลมิฉลองการเปิดตัวอลับัม้ที ่5 ในชือ่ Girl on Fire 

อลเิซยี คยีส์ จะเปิดการแสดงในวนัองัคารที ่27 พฤศจกิายน โดยการแสดงชดุพเิศษของเธอจะมขีึน้ที ่

iHeartRadio Theater โดยพซี ีรชิารด์ และ Son in Tribeca 
เพือ่ขอบคณุผูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืรายแรกและอาสาสมัครทีท่ างานอยา่งไมเ่หน็ดเหนือ่ยเพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ทีไ่ด ้
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รับผลกระทบจากพายเุฮอรร์เิคนแซนดี ้โดย Girl on Fire จะวางจ าหน่ายในวนัที ่27 พฤศจกิายนโดย RCA 

Records 
 

เกีย่วกบัตกึเอ็มไพรส์เตท 
 

ตกึเอ็มไพรส์เตทมคีวามสงู 1,454 ฟตุ (จากฐานถงึเสาอากาศ) 

ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตมดิทาวนข์องแมนฮตัตนั เป็นอาคารส านักงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 
ดว้ยการลงทนุใหม่ๆ ในโครงสรา้งพืน้ฐาน พืน้ทีส่าธารณะและภมูทิศัน ์ตกึเอ็มไพรส์เตท 

สามารถดงึดดูผูเ้ชา่ชัน้หนึง่จากอตุสาหกรรมทีห่ลากหลายทั่วโลก 
เทคโนโลยกีารกระจายเสยีงทีแ่ข็งแกร่งของตกึเอ็มไพรส์เตทสามารถรองรับสถานโีทรทัศนแ์ละวทิยุทีส่ าคั

ญในตลาดมหานครนวิยอรก์ 
ตกึเอ็มไพรส์เตทไดรั้บการจัดอันดบัใหเ้ป็นอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาโดยสถาบนัสถาปัตยกร

รมแหง่อเมรกิา หอสงัเกตการณ์ของตกึเอ็มไพรส์เตท 

เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีผู่ช้ ืน่ชอบมากทีส่ดุในโลกและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอนัดับหนึง่ของภมูภิาค 
ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับตกึเอ็มไพรส์เตท โปรดเยีย่มชม www.esbnyc.com, 

http://www.facebook.com/empirestatebuilding, หรอื @EmpireStateBldg 
 

เกีย่วกบัรอยัล ฟิลปิส ์อเิล็กทรอนกิส ์

 
รอยัล ฟิลปิส ์อเิล็กทรอนกิส ์แหง่เนเธอรแ์ลนด ์(NYSE: PHG, AEX: PHI) 

เป็นบรษัิทดา้นสขุภาพและความสขุสมบรูณ์ 
ทีใ่หค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิชวีติประชาชนผา่นนวตักรรมทีม่คีวามหมาย 

ในฐานะผูน้ าระดับโลกดา้นสขุภาพ ไลฟ์สไตล ์และ หลอดไฟ 
เทคโนโลยแีบบครบวงจรของฟิลปิสแ์ละโซลชูัน่ทีอ่อกแบบเพือ่ผูค้นมพีืน้ฐานมาจากความรูใ้นเชงิลกึของ

ลกูคา้ ค ามั่นสญัญาของแบรนดใ์นเรือ่ง “ความรูส้กึและความเรยีบงา่ย” ฟิลปิส ์

มสี านักงานใหญใ่นเนเธอรแ์ลนดแ์ละพนักงานมากกวา่ 122,000 คน 
โดยจ าหน่ายและใหบ้รกิารสนิคา้ในกวา่ 100 ประเทศทั่วโลก ดว้ยยอดขาย 2.26 หมืน่ลา้นยูโรในปี 2554 

ฟิลปิสเ์ป็นผูน้ าในตลาดการรักษาโรคหัวใจ โรคเสน้โลหติในสมอง และการดแูลสขุภาพภายในบา้น 
โซลชูัน่หลอดไฟประหยัดพลงังาน และแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ เกีย่วกับหลอดไฟ 

ตลอดทัง้ผลติภัณฑด์า้นไลฟ์สไตลส์ าหรับความสขุสมบรูณ์และความบนัเทงิของบคุคล 

พรอ้มต าแหน่งผูน้ าทีแ่ข็งแกร่งในเรือ่งเครือ่งโกนหนวดของผูช้าย อุปกรณ์เพือ่ความบนัเทงิแบบพกพา 
และการดแูลสขุภาพปาก สามารถดขูา่วเกีย่วกับฟิลปิสไ์ดท้ี ่www.philips.com/newscenter 

 
เกีย่วกบัเคลยีรแ์ชนเนลมเีดยี แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

 

เคลยีรช์าแนลมเีดยี แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
เป็นสถานวีทิยุและโทรทัศนท์ีเ่ขา้ถงึผูช้มไดม้ากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาดว้ยยอดผูช้มตอ่เดอืนในสหรัฐกวา่ 

239 ลา้นคน เคลยีรช์าเนลมเีดยี แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ใหบ้รกิารในกวา่ 150 
เมอืงผา่นสถานวีทิยขุองบรษัิทจ านวน 850 สถาน ี

โดยสถานีวทิยแุละคอนเทนทข์องบรษัิทสามารถรับฟังไดบ้นทัง้สถาน ีAM/FM สถานวีทิยดุจิติอล HD 
สถานวีทิยดุาวเทยีม Sirius/XM สถานวีทิยุอนิเทอรเ์น็ตที ่iHeartRadio.com 

และทีส่ถานวีทิยบุนเว็บไซตข์องบรษัิท บนแอพพลเิคชัน่อปุกรณ์เคลือ่นทีข่อง iHeartRadio 

บนไอแพดและสมารท์โฟน และการรับฟังผ่านระบบน าทางรถยนตจ์าก Tom Tom, Garmin และอืน่ๆ 
 

ธรุกจิของบรษัิทประกอบไปดว้ยการกระจายเสยีงวทิย ุบรกิารออนไลนแ์ละโมบายล ์
และผลติภัณฑต์า่งๆ การแสดงคอนเสริต์และการจัดงาน โครงการพเิศษ 

บรกิารคน้หาเพลงและตวัแทนสือ่อสิระ เคลยีรช์าแนลมเีดยี แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เป็นบรษัิทในเครอื 

ซซี ีมเีดยี โฮลดิง้ส ์องิค ์(CC Media Holdings, Inc.) ซึง่เป็นบรษัิทสือ่และบนัเทงิชัน้น าระดบัโลก 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรษัิทไดท้ี ่clearchannel.com, clearchanneloutdoor.com และ 

ccmediaholdings.com 
 

กด Like เราบนเฟซบุก๊ไดท้ี ่facebook.com/iHeartRadio 
ตดิตามเราบนทวติเตอรไ์ดท้ี ่twitter.com/iHertRadio 

 

สือ่มวลชนตดิตอ่: 
แดเนยีล เฮอรนั์นเดซ (Daniel Hernandez) 

โทร: +1-212-277-3738 

http://www.esbnyc.com/
http://www.facebook.com/empirestatebuilding
http://www.philips.com/newscenter


อเีมล: daniel.hernandez@edelman.com  
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