ROLLS-ROYCE | THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ROLLS-ROYCE RA MẮT PHIÊN BẢN BLACK BADGE GHOST:
BIẾN THẾ BLACK BADGE THUẦN KHIẾT NHẤT
Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại Goodwood, West Sussex

●

Sự xuất hiện của mẫu xe Black Badge Ghost đã mở ra bóng tối đầy bí ẩn của xu
hướng thiết kế Post Opulent (hậu xa xỉ)

●

Động cơ V12 6.75 lít giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với công suất 592 HP
và mô-men xoắn 900NM

●

Hệ thống truyền động và khung gầm đã được nâng cấp để mang đến hiệu suất ấn
tượng hơn

●

Lần đầu tiên trên một chiếc Rolls-Royce, lớp bọc da Turchese và tấm ốp veneer
Carbon sợi Technical Fibre tuyệt đẹp được sử dụng

●

Hệ thống bánh xe Bespoke làm từ hợp kim dùng cho phiên bản Black Badge mới
có phần vành bánh làm từ sợi carbon

●

Biểu tượng vô cực tiếp tục hiện thân cho khí chất âm trầm (noir) của Rolls-Royce

“Sau nhiều cuộc thảo luận trong nội bộ hãng, Rolls-Royce đã thông báo về quyết định bổ
sung thêm một tác phẩm độc đáo, cũng là lời đáp lại yêu cầu của một nhóm các khách hàng
mới: đó là gói Bespoke cố định dành cho những chiếc ô tô thuộc dòng Black Badge của
thương hiệu. Những sản phẩm này, khi được ra mắt vào năm 2016, được miêu tả là sẽ sở hữu
vẻ đẹp thẩm mỹ tối màu hơn, bùng nổ hơn về cá tính với cách xử lý chất liệu kịch tính hơn.
“Trong 5 năm kể từ khi Black Badge được đưa ra thị trường, dòng xe động cơ táo bạo này đã
trở thành biểu tượng đỉnh cao của một loại sản phẩm siêu sang mới, tạo ra sự chuyển dịch về
xu hướng trong toàn ngành công nghiệp xa xỉ nói chung. Sau khi mẫu xe được giới thiệu, gần
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như tất cả các nhà sản xuất trong lĩnh vực mặt hàng xa xỉ đều bắt đầu chế tác ra các sản
phẩm cùng truyền đạt tinh thần Black Badge.
“Ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng công bố một sản phẩm đại diện cho một biến thể
Black Badge mới, một sản phẩm sở hữu thiết kế tối giản, đậm chất phong cách Post Opulent.
Chiếc xe động cơ tiên tiến nhất của hãng đã được tái thiết kế sao cho có thể truyền đạt bản
ngã khác biệt đầy quyết đoán, năng động và mạnh mẽ của Rolls-Royce. Đây là chiếc xe động
cơ Black Badge thuần khiết nhất trong lịch sử của thương hiệu. Chính là Black Badge Ghost.”
Ông Torsten Müller-Ötvös, Tổng giám đốc điều hành, Rolls-Royce Motor Cars
#BlackBadge

GIỚI THIỆU

Từ lâu, Rolls-Royce Motor Cars đã luôn thu hút những vị khách hàng độc đáo – họ là những
cá nhân ưa thích sự nổi loạn, những người đã làm nên sự nghiệp của mình bằng cách phá
vỡ các quy tắc, chấp nhận rủi ro và thách thức các giới hạn. Từ năm 2020, các vị khách
hàng này, bao gồm cả nam và nữ, đã bắt đầu thể hiện phong cách riêng biệt trong việc tiêu
dùng các sản phẩm xa xỉ. Họ từ chối những bộ quần áo thời trang streetwear, chuyển sang
dùng chuỗi blockchain thay vì ngân hàng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới ảo
thông qua các sản phẩm kỹ thuật số của mình. Qua đó, họ đã tạo ra những tiêu chuẩn mới,
cộng hưởng với cá tính của họ. về phong cách sống sang trọng: đó là vẻ đẹp thẩm mỹ tối
màu hơn, quyết đoán trong tính cách và táo bạo trong thiết kế.
Họ đã thể hiện mong muốn tương tự khi tiếp cận các sản phẩm Rolls-Royce. Thương hiệu
đã đáp ứng chính xác điều đó – thông qua những thông tin cụ thể, được cung cấp bởi Bộ
phận Luxury Intelligence Unit của thương hiệu - bằng cách phát triển một bảng màu mới,
với nhiều lựa chọn xử lý bề mặt kỹ thuật hơn, và thậm chí là một trải nghiệm lái xe mạnh mẽ
hơn mà không ảnh hưởng đến cảm giác êm ái (effortless) khi lái, một đặc tính đã thu hút
nhóm khách hàng cá tính này đến với Thương hiệu Rolls-Royce.
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Black Badge là một bản ngã khác biệt rất thành công của Rolls-Royce. Dòng xe này hiện
chiếm hơn 27% trong tổng số các đơn hàng của hãng trên toàn thế giới và có biểu tượng
nhận diện là một ký hiệu toán học, tượng trưng cho sự vô hạn tiềm tàng, được gắn bên
trong nội thất chiếc xe. Hình ảnh này, còn được gọi là đường lemniscate, cũng đã điểm tô
cho chiếc thủy phi cơ Blue Bird K3 phá kỷ lục, được cung cấp năng lượng bởi động cơ
Rolls-Royce, của Sir Malcolm Campbell. Các nhà thiết kế của thương hiệu đã đề nghị sử
dụng ký hiệu này cho những chiếc xe ô tô động cơ Black Badge để phản ánh một quá trình
theo đuổi quyền lực không ngừng.
Rolls-Royce đã ra mắt biến thể Black Badge của mẫu Wraith và Ghost vào năm 2016, tiếp
theo đó là Dawn vào năm 2017 và Cullinan vào năm 2019. Ngày hôm nay, một sản phẩm
mới, được thiết kế dựa trên triết lí Post Opulent đã gia nhập gia đình Black Badge. Đó là
chiếc xe động cơ Black Badge tinh khiết nhất và sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, Black
Badge Ghost.
PHIÊN BẢN BÓNG TỐI CỦA TRIẾT LÍ POST OPULENCE
Được phát triển để đáp lại yêu cầu của một nhóm khách hàng mới, về một chiếc RollsRoyce kín đáo, có khả năng di chuyển nhanh hơn, với kết nối cao và loại bỏ những chi tiết
không cần thiết, Ghost mới không chỉ là chiếc Rolls-Royce có công nghệ tiên tiến nhất mà
còn là chiếc Rolls-Royce thuần túy nhất về mặt thẩm mỹ. Trong 12 tháng kể từ khi chiếc ô
tô này được đưa ra thị trường, nó đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất
trong lịch sử của thương hiệu, chiếm hơn 3.500 đơn hàng trên toàn thế giới.
Đây cũng là chiếc xe động cơ đã khởi đầu một xu hướng thiết kế mới, được đặt tên là ‘Post
Opulence’ bởi các nhà thiết kế của Rolls-Royce: triết lí thẩm mỹ này được đặc trưng bởi sự
tối giản tuyệt đối và vẻ đẹp nội hàm. Để làm được điều này, các vật liệu hàng đầu được lựa
chọn và tôn vinh, đồng thời sản phẩm được thiết kế theo phong cách tối giản, thông minh
và không phô trương.
Tuy nhiên, cũng trong nhóm các khách hàng này – bao gồm những cá nhân tôn vinh chủ
nghĩa tối giản và chất liệu vật chất – tồn tại một tập hợp những cá tính nổi loạn. Họ đã tìm
cách tạo ra một biểu hiện phá cách của Ghost, bằng cách vĩnh viễn che giấu nó trong một
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sắc màu tinh khiết đến mức phân loại màu sắc của nó vẫn là một chủ đề tranh luận: màu
đen. Black Badge Ghost đã đáp lại mong muốn của những vị khách này. Sản phẩm là hiện
thân cho mặt tối, đầy táo bạo của Post Opacity: chủ nghĩa tối giản cực đoan.

NGOẠI THẤT
Các vị khách hàng có thể tuỳ chọn bất kỳ màu nào trong số 44.000 màu ‘có sẵn’ của
thương hiệu, hoặc thậm chí tạo ra một gam màu Bespoke hoàn toàn độc đáo của riêng họ.
Tuy nhiên, phần lớn các chủ sở hữu, gồm nam và nữ giới, những người đã yêu cầu một
cách thể hiện tối màu hơn này của Ghost, đã chọn màu đen đặc trưng. Để tạo ra sắc đen
đậm nhất trong ngành công nghiệp ô tô động cơ, 45kg sơn đã được phun phủ lên một
phần thân sơn tĩnh điện màu trắng trước khi được sấy khô trong lò. Sau đó, chiếc xe động
cơ sẽ được phủ bên ngoài hai lớp sơn trong suốt, trước khi được đánh bóng thủ công bởi
một nhóm bốn người thợ thủ công nhằm tạo ra lớp hoàn thiện có độ bóng cao đặc trưng
của thương hiệu.
Để hoàn thiện quá trình này cần mất ba đến năm tiếng, vì vậy điều này hoàn toàn là không
thể đối với những chiếc xe được sản xuất hàng loạt. Độ sâu của sắc đen này đóng vai trò
như một tấm bạt hoàn hảo để các khách hàng đã hoạ thêm một đường Coachline có độ
tương phản cao, được sơn thủ công. Tất cả những chi tiết đó đã cùng nhau tạo nên một
sắc thái thẩm mỹ, là sự kết hợp giữa 'màu đen và màu neon', đậm chất Black Badge, thể
hiện cá tính đặc trưng của dòng xe động cơ Rolls-Royce đầy sống động này.
Để phối hợp với đường nét coachwork đầy kịch tính đó, các chi tiết nổi bật của thương hiệu,
bao gồm biểu tượng Spirit of Ecstasy và lưới tản nhiệt Pantheon Grille vốn thường được
đánh bóng cao, đã bị ‘biến đổi’. Một loại chất điện phân crom đặc biệt được đưa vào quy
trình mạ crom truyền thống để khi đồng lắng trên bề mặt thép không gỉ, nó sẽ tạo ra lớp
bề mặt tối màu trên các chi tiết. Lớp mạ này có độ dày chỉ là một micromet - khoảng một
phần trăm chiều rộng sợi tóc của một người. Từng bộ phận đều được đánh bóng tinh vi
bằng tay để đạt được lớp mạ chrome đen bóng như gương trước khi được lắp vào động cơ
ô tô.

The Drive, Westhampnett, Chichester, PO18 0SH, UK

+44 (0)1243 384000

enquiries@rolls-roycemotorcars.com

www.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars Limited. Registered in England and Wales. Company number 3522604. Registered address: Summit ONE, Summit Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 0FB.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in relation to its credit broking activities in the UK

Ngoại thất xe được trang bị bộ la-zăng Bespoke bằng vật liệu composite, kích cỡ 21 inch.
Bộ bánh xe mang phong cách đặc trưng của dòng xe Black Badge và được thiết kế dành
riêng cho Ghost Black Badge. Trong đó, phần trống phanh của mỗi bánh được tạo thành từ
22 lớp sợi carbon đặt trên ba trục định dạng, trước khi được gấp ngược lại ở các cạnh ngoài
của vành xe, tạo nên tổng thể 44 lớp sợi carbon mang đến sức mạnh lớn hơn. Phần trục
bánh xe làm bằng nhôm được đúc 3D và được cố định vào vành xe bằng các ốc vít titan
cấp hàng không (aerospace-grade). Chi tiết này sau đó được hoàn thiện bằng chiếc nắp
chụp mâm xe (Floating Hubcap) đặc trưng của thương hiệu, đảm bảo dòng chữ lồng
Double R luôn ở vị trí thẳng đứng. Để tôn vinh chất liệu và hiệu ứng bề mặt nổi bật, một lớp
sơn mài pha màu nhẹ được phủ bên ngoài để bảo vệ lớp sơn hoàn thiện, đồng thời vẫn cho
phép khách hàng nhìn thấy được sự phức tạp về mặt kỹ thuật của cấu trúc sợi carbon độc
đáo của bánh xe.

NỘI THẤT
Các vật liệu sang trọng tiên tiến đã được lên ý tưởng và chế tác một cách tinh vi để mang
ra bầu không khí độc đáo trong khoang nội thất. Dựa trên tinh thần ‘Post Opulence’, những
người thợ thủ công của thương hiệu đã tạo ra một kiểu thêu phức tạp nhưng tinh tế, bằng
cách sử dụng các sợi carbon và sợi kim loại để kết hợp thêm họa tiết hình kim cương có độ
sâu.
Bề mặt bên trong khoang nội thất được phủ đa tầng gỗ ốp trước khi được hoàn thiện với
tấm gỗ veneer tuyết tùng màu đen ở lớp ngoài cùng, từ đó tạo nên phông nền tối màu cho
các lớp sợi Technical Fibre tiếp theo. Chi tiết này sau đó được điểm tô thêm những chiếc lá,
dệt từ sợi carbon phủ nhựa và sợi chỉ phủ kim loại mang màu sắc tương phản, đặt theo hoạ
tiết hình kim cương. Tất cả đều được hoàn thiện thủ công với sự liên kết hoàn hảo, tạo ra
hiệu ứng 3d đầy ấn tượng. Để đảm bảo tính bền của lớp veneer đặc biệt này, mỗi bộ phận
đều được hong khô dưới áp suất 100 ° C trong 1 tiếng, trước khi trải qua quá trình phun mài
mòn (sand-blaste) để tạo ra một bề mặt cứng cáp cho sáu lớp sơn mài, được chà nhám và
đánh bóng thủ công trước khi được đưa vào khoang động cơ ô tô.
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Tuỳ theo yêu cầu của các khách hàng, phần lưng ghế bằng sợi Technical Fibre ở phía trung
tâm hàng ghế sau sẽ được thêu ký hiệu đặc trưng của Black Badge: đó là một biểu tượng
toán học đại diện cho sự vô hạn về tiềm năng, thường được biết đến với tên gọi là đường
lemniscate. Những chi tiết này được hoàn thiện bằng vật liệu nhôm cấp hàng không và sẽ
tô điểm cánh cửa ngăn làm mát Champagne của Black Badge Ghost’. Để tạo ra ảo giác
rằng biểu tượng đang lơ lửng trên tấm ốp veneer Sợi Technical Fibre, nó được đặt vào giữa
lớp thứ ba và thứ tư trong tổng số sáu lớp sơn mài được nhuộm màu tinh tế,.
Các chuyên gia thuộc bộ phận thiết kế của thương hiệu đã đề nghị làm giảm đi độ sáng
màu của các chi tiết nhằm tô đậm hơn nữa bầu không khí thâm trầm (noir) của Black
Badge Ghost. Để làm được điều đó, các lỗ thông hơi trên bảng táp-lô và trong cabin phía
sau được phủ lớp màu tối hơn bằng cách sử dụng phương pháp lắng đọng hơi vật lý, một
trong số ít các phương pháp sơn màu kim loại có thể đảm bảo các bộ phận sẽ không bị đổi
màu hoặc xỉn màu theo thời gian hoặc qua nhiều lần sử dụng. Phong cách thẩm mỹ tối giản
Post Op Lux cũng được áp dụng cho thiết kế mẫu đồng hồ Black Badge Ghost, tạo ra
những thay đổi đáng kể: giờ đây, chỉ còn chi tiết đầu kim đồng hồ và các mốc giờ mười hai,
ba, sáu và chín xuất hiện nổi bật trên mặt đồng hồ phủ lớp crôm mỏng. Đây cũng là chiếc
đồng hồ Black Badge tối giản nhất cho đến nay.
Mặt đồng hồ được bao quanh bởi một cải tiến Bespoke đầu tiên trên thế giới, lần đầu được
giới thiệu trên mẫu Ghost: Illuminated Fascia. Illuminated Fascia được thiết kế với biểu
tượng lemniscate toả ra ánh sáng tinh tế, được bao quanh bởi hơn 850 ngôi sao. Được đặt
trên mặt bảng táp-lô ở bên phía dành cho hành khách, chòm sao và ký hiệu này hoàn toàn
biến mất khi đèn khoang nội thất không hoạt động. Tương tự như mẫu Ghost, họa tiết
lemniscate được chiếu sáng nhờ hệ thống 152 đèn LED gắn phía trên và dưới bảng Fascia,
mỗi bóng đều được thiết kế tỉ mỉ sao cho toả ra màu sắc phù hợp với ánh sáng trên mặt
đồng hồ đo chỉ số ô tô và đồng hồ của cabin. Để đảm bảo ký hiệu lemniscate được chiếu
sáng đồng đều, một tấm dẫn sáng dày 2mm được sử dụng, bao gồm hơn 90.000 điểm
được khắc bằng tia laser trên bề mặt. Điều này không chỉ giúp phân tán ánh sáng đồng đều
mà còn tạo ra hiệu ứng lấp lánh khi mắt người dùng lướt trên mặt phẳng, và phản xạ lại ánh
sáng lấp lánh tinh tế của trần sao Shooting Star Starlight Headliner.
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THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Black Badge không chỉ là một giá trị thẩm mỹ - nó là một trải nghiệm. Đội ngũ Bespoke
Collective của hãng, bao gồm các nhà thiết kế, kỹ sư và thợ thủ công, đã cùng hợp tác để
tạo ra một trải nghiệm lái xe đầy sống động, phù hợp với hình ảnh của Black Badge Ghost
mà không làm ảnh hưởng đến khả năng lái êm ái (effortless) và hệ thống âm thanh toàn
diện của thương hiệu.
Cá tính mạnh mẽ của Black Badge Ghost được xây dựng dựa trên nền tảng Architecture of
Luxury - kiến trúc khung không gian hoàn toàn bằng nhôm độc quyền của Rolls-Royce,
được ra mắt lần đầu tiên trên Phantom. Cấu trúc phụ này không chỉ mang lại độ cứng phi
thường cho phần thân xe, tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó cho phép Ghost trang
bị thêm hệ dẫn động bốn bánh, hệ thống lái bốn bánh và hệ thống treo Planar từng đoạt
giải thưởng. Trên biến thể Black Badge, những phẩm chất kỹ thuật vô song này đã được tái
thiết kế toàn diện, bao gồm việc lắp thêm hệ thống treo khí lớn hơn để giảm thiểu khả
năng lật thân xe trong trường hợp quay xe đột ngột.
Trong những phiên bản trước, công suất động cơ tăng áp kép V12 6,75 lít của Rolls-Royce
vốn đã được đánh giá cao. Trên mẫu xe mới, tính linh hoạt của thiết bị điện trứ danh này đã
được cải thiện để mang đến sức mạnh 592hp, tăng thêm 28,6hp so với phiên bản ban đầu.
Trải nghiệm sử dụng một hộp số vô hạn duy nhất cũng đã được kịch tính hóa nhờ mô-men
xoắn tăng thêm 50NM, lên đến 900NM. Đặc biệt, bộ truyền lực và họng gió (throttle) của
hệ thống động lực đã được vệ sinh cẩn thận, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng dự trữ
năng lượng gia tăng của động cơ. Hộp số ZF tám cấp và cả trục dẫn động cầu trước và cầu
sau có khả năng phối hợp nhịp nhàng để điều chỉnh mức độ phản hồi thông tin về cho
người lái, tùy thuộc vào công suất và điều kiện lái.
Tương tự các sản phẩm khác thuộc danh mục Black Badge của thương hiệu, nút bấm ‘Low’
trên cần gạt số mở khóa ra toàn bộ hệ thống công nghệ của Black Badge Ghost. Tính năng
này được đảm bảo nhờ việc tăng thêm sức mạnh cho động cơ ô tô thông qua một hệ
thống ống xả hoàn toàn mới, là thể hiện tinh tế cho khả năng hiệu lực của nó. Lực mô-men
xoắn cực đại có thể đạt đến 900NM tại 1700 rpm và ngay khi được chuyển sang Chế độ
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Low Mode, tốc độ sang số sẽ tăng lên 50% khi hệ thống họng gió giảm nén xuống 90%,
ngay lập tức mang lại nguồn dự trữ năng lượng dồi dào cho Black Badge Ghost.
Nhằm cải thiện trải nghiệm lái của các vị khách hàng, điểm cắn phanh đã được nâng lên và
khoảng cách bàn đạp được rút gọn. Mẫu Ghost nguyên bản được trang bị hệ thống hãm
phanh mạnh mẽ, vốn được cho là hoàn hảo khi xe hoạt động dưới những điều kiện khắc
nghiệt. Điều này giải thích lý do vì sao biến thể Black Badge của nó cũng sở hữu công suất
đã được gia tăng đáng kể. Đồng thời, một bảng màu sơn chịu nhiệt Hi-temp mới, đầy táo
bạo đã được phát triển dành riêng cho bộ kẹp phanh để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của
những đơn hàng Black Badge Ghost sắp tới.
Các vị khách hàng có thể đặt mẫu xe Black Badge Ghost thông qua các đại lý ủy quyền
chính hãng của Rolls-Royce. Thông tin về giá xe sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.
- HẾT - !
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Black Badge Wraith: Lượng phát thải CO2 tính theo NEDCcorr (tổng hợp): 367 g/km; Mức
tiêu thụ nhiên liệu: 17.5 mpg / 16.1 l/100km; Lượng phát thải CO2 tính theo WLTP (tổng hợp):
370-365 g/km; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 17.2-17.4 mpg / 16.4-16.2 l/100km.
Black Badge Dawn: Lượng phát thải CO2 tính theo NEDCcorr (tổng hợp): 371 g/km; Mức
tiêu thụ nhiên liệu: 17.3 mpg / 16.3 l/100km; Lượng phát thải CO2 tính theo WLTP (tổng
hợp): 382-380 g/km; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 16.7-16.9 mpg / 16.9-16.8 l/100km.
Black Badge Cullinan: Lượng phát thải CO2 tính theo NEDCCORR (tổng hợp): 341 g/km;
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 18.8 mpg / 15.0 l/100km; Lượng phát thải CO2 tính theo WLTP
(tổng hợp): 377-355 g/km; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 17.0-18.1 mpg / 16.62-15.6 l/100km.
Black Badge Ghost: Lượng phát thải CO2 tính theo NEDCcorr (tổng hợp): 359 g/km; Mức
tiêu thụ nhiên liệu: 15.8 mpg / 18.0 l/100km; Lượng phát thải CO2 tính theo WLTP (tổng
hợp): 359 g/km; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 17.9 mpg / 15.8 l/100km.
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THÔNG TIN THAM KHẢO
Tất cả thông cáo và tư liệu báo chí, cũng như bộ sưu tập phong phú các hình ảnh và video
có độ phân giải cao của hãng có thể được tìm tại trang web truyền thông của chúng tôi,
PressClub.
Anh chị cũng có thể theo dõi thương hiệu trên các trang mạng xã hội: LinkedIn; YouTube;
Twitter; Instagram; và Facebook. Hình ảnh độ phân giải cao và thấp có thể được tải về tại
đường link sau: https://bit.ly/3Et6243.

GHI CHÚ DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN
Rolls-Royce Motor Cars là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn BMW và là một công ty
hoàn toàn tách biệt với Rolls-Royce plc, nhà sản xuất động cơ máy bay và hệ thống động
lực. Hơn 2.000 kỹ sư lành nghề đang làm việc tại trụ sở chính và nhà máy sản xuất của
Rolls-Royce Motor Cars tại Goodwood, West Sussex, nơi duy nhất trên thế giới chế tạo ra
những thiết kế xe ô tô siêu sang hoàn toàn thủ công của thương hiệu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ | Trong khu vực
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