Rolls-Royce Motor Cars
សេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន
រថយនត Rolls-Royce អភិវឌ្ឍរថយនតក្ុម៉ង
ម ់បបប Bespoke ឲ្យឈានខ្ពេម
់ ួយក្រមិតសទៀតតាមរយៈ េំណុំរថយនត
ម៉ូបដល “Wraith Luminary Collection”
រក្ុង Goodwood ថ្ថៃទី 28 បខ្មីនា ឆ្នំ 2017


សនេះជាេំណុំរថយនត Rolls-Royce ពិសេេបដលចំនួនមានក្ំណត់រតឹមបត 55 សររឿងប៉ុស្ណេះ



ដំបូលផ្កាយបបបសទពចយុតបដលមានដំបូងសរ



ការសរបើ សលើក្ដំបូងនូវការសរបើ បនទេះសឈើ បដលមានបសចេញពនលឺ



េរថ្េបដក្បថបតាញសោយថ្ដបដលបំពាក្់ សៅបផនក្ខាងក្នុងរថយនត



ការបង្ហាញខ្លួនសលើក្ដំបូងក្នុងពិភពសោក្នូវទឹក្ថ្ថនពណ៌របសផេះភលឺ។ ពណ៌របសផេះរកាេជាមួយនឹងពណ៌
ទង់បដង

បផែក្តាមវចនានុរក្ម Oxford English Dictionary ពាក្យ Luminary មានន័ យថា៖ 1) បុរគលបដលបំផុេទឹក្ចិតត
ឬជេះឥទធិពលសលើអនក្ដថ្ទ ជាពិសេេជាបុរគលបដលសលចសលលក្នុងវ ិេ័យអវីមួយ។ 2) វតថុបដលបសចេ ញពនលឺពីធមម
ជាតិ ដូចជា រពេះអាទិតយ ឬ រពេះច័នទ។
សដើមបីជាការបង្ហាញឲ្យស

ើញពីភាពរបណីតពិតៗ រថយនត Rolls-Royce បសចេញនូវេំណុំរថយនតម៉ូបដល

Wraith Luminary Collection។ សោយរិតស

ើញពី បុរគលជាអនក្នាំផូវឲ្យអន
ល
ក្ដថ្ទសដើ រតាម រថយនត Wraith Luminary

Collection នឹងជួយបំភឺផ
ល ូវដល់
ល
អនក្រតួេរតាយផលូវបផនក្ទំនិញរបណីត។
សដើមបីសឆលើយតបចំសពាេះតរមូវការជាហូរបហទូទំងពិភពសោក្េរមាប់ រថយនតផលិតជាេំណុំរបេ់

Rolls-

Royce រក្ុមហ៊ុនបានបសងាើតេំណុំរថយនត Wraith ដ៏ពិសេេសនេះក្នុងចំនួនមានក្ំណត់ រតឹមបត 55 សររឿង
ប៉ុស្ណេះ។ រថយនតទំងសនេះនឹងេថិតក្នុងចំស្មស្ននថ្ដឯក្បបប Bespoke ផ្កាច់មុខ្ បដលអាចកាលយជាវតថុេរមាប់
របមូលទុក្បាន បដលរថយនតេំណុំទំងអេ់សនេះរតូវបាននឹក្ថ្ចនសោយរក្ុមការង្ហររចនា Bespoke របេ់ RollsRoyce សហើយរតូវបានរបមូ លទុក្សោយអនក្ស្េោញ៉វតថុរបណីតពិតៗទូទំងពិភពសោក្។
នាយក្របតិបតតិរក្ុមហ៊ុនរថយនត Rolls-Royce សោក្ Torsten Müller-Ötvös បានបថលងថា៖ “រថយនត Wraith
Luminary រឺជាេំណុំរថយនតដ៏ស្េេ់ស្នែតអស្នេរយ។ រថយនតសនេះតំ្ងឲ្យមា៉ ក្យីសោ Rolls-Royce ពិតៗនា
េម័យទំសនើប បដលបតងបតវ ិវតតសៅមុខ្ រតួេរតាយផលូវ សហើយជាមា៉ ក្យីសោក្ំពូលេរមាប់ទំនិញរបណីតផលិត
សោយថ្ដ។ សនេះជារថយនត បដលស្នទរដល់បុរល
គ មានចក្ខវុ ិេ័យ បដលមានភាព សលចសលលសៅក្នុងជំនាញរបេ់ខ្ួល
ន។ ពិត្េ់ េំណុំរថយនតសនេះរឺេរមាប់បុរល
គ ជាមរគុសទេក្៍សៅក្នុងពិភពសោក្”។
ស្េសមាលសចញពី រេមីរពេះអាទិ តយសពលថ្ថៃរេះ

ជាក្តាតបំផុេឲ្យបសងាើតមានទឹក្ថានំថ្ផទខាងសរៅថមីេរមាប់ រថ

យនតសនេះ បដលមានសឈាមេះថា របសផេះភលឺ (Sunburst Grey)។ ពណ៌របសផេះងងឹត រតូវបានសធវើឲ្យរេ់រសវ ើក្ស
សោយស្នរពណ៌ពនលឺរពេះអាទិ តយ

រពមជាមួ យនឹងពណ៌សលឿងទង់ បដង

ើង

បដលោក្់ បសចេញនូវភាពក្ក្់សៅា។
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ចំណុចទក្់ ទញរតូវបានបសងាើតបបនថមសទៀតសោយឆនូតភលីរូបរពេះអាទិតយ

បដលរូេសោយថ្ដ

ភលីសៅសលើរំរប

មា៉ េុីន Wraith បដលរូេសោយថ្ដ និងរំនូេបដលរូេសៅសលើដុំក្្
ា លថ្នក្ង់រថយនត បដលរូបនីមួយៗមាន
ពណ៌បេបក្ បដលលំនាំតាមពណ៌បេបក្ថ្ផទខាងក្នុងរថយនត។
ក្មាលំងថាមពលោក្់សក្ើតមានសៅក្នុងរថយនត Wraith សនេះ។ សៅសពលសបើក្ទវរ សរនឹងស
របណីត
សនេះ

ស្េបសពលបដលពនលឺជេះពីខាងមុខ្សៅបផនក្ខាងសរកាយ។

រឺឈឺ

Tudor Oak (សដើមបេន)

ើញភាពទំសនើប

សររឿងបំ ពាក្់ ពិសេេេរមាប់ េំណុំរថយនត

បដលយក្ពី ថ្រពសៅក្នុងរបសទេសឆក្

សហើយបដលរតូវបានសរជើ េសរ ើេ

សោយស្នរបតពណ៌ដិត និងស្នច់សឈើ លែ សហើយជាសលើក្ដំបូងសហើយបដលសឈើ សនេះរតូវបានសរបើ សោយសធវើឲ្យមាន
បសចេញពនលឺ។ អំពូល LED ចំនួន 176 រាប់ បានជេះសចញតាមរយៈការរចនាសោយស

េះរបសោង សលើបនទេះសឈើ

Tudor Oak សនេះ បដលសធវើឲ្យនឹក្ភនក្ដល់ពនលឺរបេ់សទពចយុត សហើយពនលឺសនេះជេះសចញសោយរាន់ បតចុចប៊ូតុងបត
បនតិចប៉ុស្ណេះ។ បនទេះសឈើ ទំងសនាេះក្៏សរបើ របាេ់េរមាប់ ការបញ្ជ
ា សលើដំបូលផ្កាយផងបដរ សហើយេរុបរួម បនទេះ
សឈើ សនាេះព័ទធជុំវ ិញខ្លួនរបេ់អនក្ជិេះ សោយមានបសចេញនូវពនលឺបបបធមមជាតិ ។
សបើនិយាយអំពីសទពចយុត រក្ុមការង្ហរ Bespoke របេ់ Rolls-Royce បដលរបមូលផាំុ សោយរក្ុមវ ិេវក្រ អនក្
រចនាម៉ូត និងេិបបក្រ បសរមើការង្ហរសៅសោងចរក្រថយនត Rolls-Royce សៅទី រក្ុង Goodwood ក្នុងតំបន់ West
Sussex បានថ្ចនបបនថមសធវើឲ្យបផនក្ខាងក្នុងរថយនតសរបៀបបាននឹងសោងក្ុន សោយមានបំពាក្់ នូវផ្កាយសទពចយុតដ៏ភឺល
ស្េេ់ស្នែត។ ដំបូលផ្កាយដ៏មានតថ្មលរបេ់រថយនត Rolls-Royce សនេះ រតូវបានសដបា៉ ក្់ សោយបំពាក្់ អំពូលកាបអុប
ទិក្ចំនួន 1340 អំពូល បដលសដើរតួជាថ្ផទសម

ដ៏ភឺលនាសពលោរតី សហើយសនេះជាការបំជំោនមួយសទៀតខ្ណៈសពល

បដលដំបូលសនេះមានបំពាក្់ នូវសទពចយុតសៅក្នុងហវូងោោ

បដលជាការសលងសភលើង

សដើមបីបសងាើតឲ្យមានភាព

អស្នេរយ និងេញប់បេញងេរមាប់អនក្ជិេះ ក្នុងរថយនតសនេះ។
សោយចំ ្យសពលជិត 20 សមា៉ ងសដើមបីសរៀបចំ សទពចយុតចំនួន 8 បានបសចេញពនលឺឆ្លេ់ាន ភារសរចើនសៅ
បផនក្ខាងមុខ្ សដើមបីបំសពញតាមការចង់បានរបេ់ មាេេ់រថយនត Wraith បដលជាអនក្សបើក្បរខ្លួនឯងផង។
ក្បនលងអងគុយខាងមុខ្របេ់ម៉ូបដល Wraith Luminary រឺមានពណ៌បេបក្សលឿងទុំ ថវីដបិតបតបេបក្សៅអីខាង
សរកាយសធវើជាពណ៌សមមស្ស្នល បដលសធវើដូសចនេះ សដើមបីបង្ហាញពីភាពសលចសលលរបេ់អនក្សបើក្បរ។ ការបំពាក្់ ឆូត
ន និង
សដរសលើបេបក្របក្បសោយទឹ ក្ថ្ដពិសេេ សធវើឲ្យេរមេ់បផនក្ខាងមុខ្េុីាននឹងបផនក្ខាងសរកាយ។ ទនទឹមនឹងសនេះ
ការសធវើឲ្យថ្ផទឆុេះា
ល ន រឺអាចសរជើ េសរ ើេបានតាមរយៈការសរបើ របាេ់បេបក្ពណ៌េេមបក្ខ្យងេមុ រទ សៅបផនក្ខាង
សរកាយ បដលពណ៌ទំងពីរសនេះនឹងេុីានយា៉ ងលែឥតសខាេេះតាមរយៈការសរបើ របាេ់ចងាូតបដលមានពីរពណ៌បដរ។
រក្ុមការង្ហរ Bespoke របេ់ Rolls-Royce ជាបនតបនាទប់បតងបតបំផុេរំនិតរបេ់ខ្ួនតាមរយៈការនិ
ល
យមចូល
ចិតត និងឥទធិពលពីពិភពខាងសរៅ។ ក្នុងការសបាេះជំោនសៅមុខ្ជាដំ្ក្់ កាល ការសរបើ របាេ់នូវេរថ្េបដក្
បថបបដលតាញសោយថ្ដ បដលជាវ ិធីស្នស្តេតថីមទន់ េម័យសៅក្នុងេិបបក្មមវតថុរបណីត សហើយវ ិធីស្នស្តេតសនេះរតូវ
បានសធវើស

ើងសៅសលើដុំបញ្ជ
ា សលខ្ និងថតជាប់ ថ្ដទវរ បដលមានពណ៌ឆលុេះានជាមួយនឹងបនទេះសឈើ Tudor Oak និង

បេបក្ពណ៌សលឿងទុំ ។
េរថ្េបដក្បថបសនេះមានអងាត់ផិេតទំហំ 0.08mm – 0.19mm សហើយរតូវបានតាញសៅតាមរំរូមួយបដល
មានក្រមិតមុំ 45 ដឺសរក្ សដើមបីឲ្យស្េបតាមទរមង់ថ្នថ្ផទខាងក្នុងរថយនត សហើយសធវើឲ្យមានេ្
ា នដូ ចៗានបតមួ យ
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េរមាប់ ក្បនលងអងគុយរបេ់អនក្សធវើដំសណើរ សៅសពលបដលសមើលពីមាខងសទៀត ។ េរថ្េបដក្សនេះរតូវបានចំ្យ
សពល 3 ថ្ថៃសដើមបីផលិត សៅក្នុងបរ ិយាកាេ “បនទប់ដ៏ស្នែត” សហើយេរថ្េបដក្សនេះរតូវបានសរបើ របាេ់សដើមបីបិទ
បាំងេនូក្ក្្
ា ល សហើយរតូវបានបក្ថ្ចនពីការសរបើ របាេ់សៅក្នុងវ ិេ័យឧេាហក្មម មក្ជាការបសងាើតសររឿងបំពាក្់
េរមាប់ ថ្ផទខាងក្នុងរថយនត Rolls-Royce វ ិញ បដលសធវើឲ្យ

ំងផ្កលតនូវពនលឺរបេ់ថ្ផទឈបឺ ដលមានបសចេញពនលឺសៅ

តាមទវរ។
េរមាប់ ការបំពាក្់ចុងសរកាយ

បនទេះសឈាមេះរបេ់រថយនតសនេះ

មានរបាប់ ពីក្ំសណើតរបេ់េំណុំរថយនត

ពិសេេមួយសនេះ ។ ពាក្យថា “WRAITH LUMINARY COLLECTION – ONE OF FIFTY-FIVE” រតូវបានឆ្លក្់សៅសលើ
បនទេះបដក្បថបបដលខាត់ សោយថ្ដ។
ប់តាំងពី ការ

ប់ក្ំសណើតមក្ ម៉ូបដល Wraith បានទក្់ទញបុរគលបដលមានចក្ខុវ ិេ័យនានា បដលជាប់

ចិតតនឹងការផាល់ជូនយា៉ ងពិសេេនូវក្មាលំងថាមពលរបេ់រថយនតបដលេឹងបតាមនបដនក្ំណត់

និងការរចនា

យា៉ ងពិសេេទក្់បភនក្ បដលជារថយនតលឥ
ែ តសខាេេះេរមាប់ េុភាពបុរេបដលពុំ អាចសរបៀបផទឹមបាន ។
ភាពសជារជ័ យដ៏ធំសធងរបេ់ម៉ូបដល Wraith ក្នុងការទក្់ទញនូវអនក្សបើក្បរជំនាន់ថីម ឲ្យជាប់ចិតតនឹងម៉ូ
បដលសនេះ រឺ រតូវបានឆលុេះបញ្ជ
េ ំងឲ្យស

ើញតាមរយៈេំណុំរថយនតដ៏ពិសេេបបលក្មួយសនេះ បដលមានបចូេ លនូវភាព

របណីតថមីៗពិតៗ របក្បសោយទឹក្ថ្ដយា៉ ងអស្នេរយ។
រថយនត Rolls-Royce រឺជារថយនតបបប Bespoke។
-ចប់ក្ំណត់ចំ្ំេរមាប់និពនធនាយក្

េរមាប់ព័ត៌មានបបនថម៖
សោក្អនក្អាចទទួលបាននូវសេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន និងឯក្ស្នរស្នរព័ត៌មាន ក្៏ដូចជារូបភាព និងវ ីបដអូ បដល
មានរុណភាពចាេ់ សៅសលើសរហទំព័រព័ត៌មានរបេ់រក្ុមហ៊ុន រឺPressClub។ សោក្អនក្ក្៏អាចទក្់ទងមក្រក្ុម
ការង្ហរទំនាក្់ ទំនងរបេ់រក្ុមហ៊ុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើសរហទំព័រ Twitter និង Instagram ។
ទំនាក្់ទំនងស្នរព័ត៌មាន
រក្ុង Goodwood


នាយក្បផនក្ទំ នាក្់ទំនងេក្ល
Richard Carter



+44 (0) 1243 384060

richard.carter@rolls-roycemotorcars.com

មន្តនតីបផនក្ទំ នាក្់ ទំនងេក្លេរមាប់ រក្ុមហ៊ុន
Andrew Ball

+44 (0) 1243 384064

andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីបផនក្ទំនាក្់ទំនងេក្លេរមាប់ ផលិតផល
Andrew Boyle
+44 (0) 1243 384062
andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីទំនាក្់ ទំនងេក្លេរមាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
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Emma Rickett


+44 (0) 1243 384061

emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com

របលំនទំនាក្់ទំនងឌ្ីជីថល អនឡាញ និងទំនាក្់ទំនងស្នលរណៈេងគម
Terence Church

+44

(0) 7815 245930 terence.church@rolls-roycemotorcars.com

តាមតំបន់




អាេុីបា៉េុីហិក្
វ -ខាងសជើង
Rosemary Mitchell
+81 (0) 3 6259 8888
អាេុីបា៉េុីហិក្
វ - ខាងតបូង
Hal Serudin







+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
៉ុ ខាងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich +49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមបូពា៌ អាន្តហវិក្ និងឥ្
ា

Matt Slater


hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
៉ុ - ខាងសក្ើត
Frank Tiemann



+65 6838 9675

ចិន
Anna Xu



rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn

+97 (0) 50 812 0599

+1 201 930 8308

ចរក្ភពអង់ សរលេ និងអឺរប
៉ុ បប៉ ក្ខាងលិច
Matthew Jones
+44 (0) 7815 245929

mattslater@sevenmedia.ae

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com

matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com
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