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Porsche បង្ហាញរថយន្តថ្មី
cayenne couPé

chevrolet suburban
រថយន្តដ៏ប្រណីត
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porsche កំពុង ពង្រីក សមា-
ជិកគ្រួសារ Cayenne របស់ខ្លួន ។ 
រថយន្ត cayenne coupé ជា រថយន្ត 
ដ្រលមាន របូរាង កានត់្រ សុវីលិយ័ នងិ 
ស្ព័ រ ជាង មុន ត្រូវបាន ដាក់បញ្ចូល ក្នុង 
ប្រភ្រទ រថយន្ត Cayenne ជំនា ន់ទី 3 ។ 
លោក oliver Blume ប្រធាន ក្រុម 
ប្រកឹ្រសា ប្រ តបិ ត្ត ិន្រ porsche អាល្លមឺង៉ ់
បាន មាន ប្រសាសន៍ថា ៖« ម៉ូ ដ្រល 
coupé ន្រះបំពាក់ បច្ច្រកទ្រស គ្រប់- 
យ៉ាង ទាំងអស់ របស់ cayenne ប៉ុន្ត្រ 
ជាមួយនឹង ការ រចនា រូបរាង កាន់ត្រ 
ល្រចធ្លោ នងិ បច្ច្រកវទិ្រយា កានត់្រ ទនំើប 
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ រថយន្ត ន្រះ ប្រៀបបាន ទៅ 
នឹង អត្ត ព លិ កមួយ រួបដ្រល ពោរព្រញ 
ទៅដោយ ថាមពល » ។ 

 ម៉ ូដ្រល ថ្ម ីក្នងុ អម្របរូ របស ់cayenne 
ន្រះ បាន ល្រចច្រញ នូវ ខ្រស្របនា្ទាត់ 
ច្របាស ់ជាង មនុ ហើយ ផ្ន្រក ខាងក្រយ 
ន្រ តួរ រថយន្ត កាន់ ត្រមាន លក្ខណ- 
ពិស្រស ជាមួយនឹង Adaptive rear 
spoiler រីឯ កៅអី ខាងក្រយ មាន 
លក្ខណៈ ប្ល្រក ជាង មុន ហើយ ចំពោះ 
ដំបូល រថយន្ត អតិថិជន មាន ជម្រើស 
ក្នុងការ កុម្ម៉ង់ យក ដំបូល កាបូន ឬ 
ដំបូល ផ្ទាំង កញ្ចក់ ។ ខ្រស្របនា្ទាត់ ដំបូល 
ដ្រលមាន ជម្រល ជ្រ បង្កើត ភាព- 
ឆើតឆាយ ដ្រល មិនមាន ការប្រកួត- 
ប្រជ្រង ។ 

 សមាមាត្រ ដ្រល កាន់ ត្រមាន ភាព- 
រស់រវីក រួមផ្រសំ ជាមួយ ការ រចនា ផ្ទាល់ 
ខ្លួន  បានធ្វើ ឲ្រយ  cayenne coupé ថ្មី 
ប្រកបដោយ ភាពឆើតឆាយ ។ 

 លោក michael mauer អនបុ្រធាន 
ផ្ន្រក រចនា របស់ Porsche បាន    
លើក ឡើងថា ៖« ខ្រស្រ ដំបូល ដ្រលមាន 
លក្ខណៈ ចោត កាន់ត្រ ជ្រ ទៅ ផ្ន្រក 
ខាង ក្រយ  ធ្វើឱ្រយ រថយន្ត cayenne 
coupé មើលទៅ កាន់ត្រ មាន ភាព- 
រងឹមា ំហើយ បាន ចាត ់ទកុ  វា ជា ម៉ ូដ្រល 
មើលទៅ គរួ ឲ្រយ ទាកទ់ាញ បផំតុ នៅក្នងុ 
ផ្ន្រក ន្រះ ។ 

 ដំបូល កញ្ចក់ ប្រប panoramic 
ដ្រល មាន ទំហំ ធំ ត្រូវបាន បំពាក់ ជា 
ស្តង់ដាជាមួយនឹង ជម្រើស ដំបូល 
កាបូន ។ 

cayenne coupé ថ្មី ភា្ជាប់ មក       

ជា មួយ ដំបូល កញ្ចក់ ដ្រលមាន ទំហំ 
រហតូដល ់2.16 m2 នងិ បាន បពំាក ់ជា 
លក្ខណៈ ស្តងដ់ា ។ តបំន ់ដ្រល អាច ឲ្រយ 
អ្នកដណំើរ មើលឃើញ ពន្លពឺ្រះអាទតិ្រយ 
និង លម្ហ ខាងលើ មាន ទំហំ 0.92 m2 
និង បាន ភា្ជាប់ មក ជាមួយនឹង វាំងនន 
ការពារ កម្តៅថ្ង្រ ពន្លឺព្រះអាទិត្រយ និង 
ភាព ត្រជាក់ បាន ទៀតផង ។ ពិស្រស 
ជាងន្រះទៅទៀត អតិថិជន ក៏ អាច 

កុម្ម៉ង់ យក ដំបូល កាបូន ជំនួស ឲ្រយ 
ដំបូង កញ្ចក់ បាន ផងដ្ររ ។ 

cayenne coupé ថ្មី ផ្តល់ កន្ល្រង 
ទំន្ររ ច្រើន សម្រប់ មនុស្រស រហូតដល់ 
4 នាក់ ដ្រលមានលក្ខណៈ ស្តង់ដា។ 
នៅ ផ្ន្រក ខាងមុខ កន្ល្រង អង្គុយ ប្រប ស្ព័ រ 
ដ្រល អាច ផ្លោស់ប្តូរ ទម្រង់ អង្គុយ បាន 
រហតូដល ់8 ប្រប នងឹ ផ្តលន់វូ ផសកុ-
ភាព យ៉ាង ពិស្រស សម្រប់ អ្នកដំណើរ ។ 

 រីឯ ផ្ន្រក ខាងក្រយ អាច ផ្ទុក ចំណុះ 
រហូតដល់ 625 លីត្រ ដ្រល ល្អ បំផុត 
សម្រប់ ការប្រើប្រស់ ប្រចាំថ្ង្រ និង 
កើន ឡើងដល់ 1,540 លីត្រ នៅព្រល 
កៅអ ីខាងក្រយ បត ់ចុះក្រម (cay-
enne turbo coupé 600 ទៅ 1,510 
លីត្រ ) ។ 

 មាន ជម្រើស មា៉ាសុីន 2 ប្រប គឺ 340 
ps និង 550 ps turbocharged ។ 

 មា៉ាសុីន ដ្រលមាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ 
ចំនួន 2 របស់ cayenne coupé គឺ  
ទី 1  មាន មា៉ាសុីន 6 សុីឡាំង ចំណុះ 3 
លីត្រ ផ្តល់នូវ កមា្លោំង ២៥០គីឡូវា៉ាត់ 
(340 ps) និង កមា្លោំង បង្វិល អតិបរមា 
450Nm កញ្ចប់ sport chrono 
ដ្រល ត្រវូបាន បពំាក ់នៅក្នងុ យនយន្ត 
អាច សម្រចបាន នូវ ល្របឿន ពី 0 - 
100 គ . ម / ម៉ ក្នុង រយៈព្រល 6 វិនាទី 

Porsche បង្ហាញរថយន្តថ្មីcayenne couPé
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សម្រប់ ព័ត៌មាន បន្ថ្រម អំពី ម៉ូ ដ្រល រថយន្ត នីស្រសាន់ ទាំងអស់ នៅ កម្ពុជា  សូម លោកអ្នក ចូលទៅ កាន ់
គ្រហទំព័រ របស់ ក្រុមហ៊ុន នីស្រសាន់ កម្ពុជា  តាមរយៈ គ្រហទំព័រ www.nissan.com.kh/ ឬ ចូលទៅ 
កាន់ ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក របស់ ក្រុមហ៊ុន នីស្រសាន់  fb.com/CambodiaNissan/ ៕ 

Nissan Connect A-IVI គឺជា ប្រព័ន្ធ ភា្ជាប់ ដើម្របី ផ្តល់ព័ត៌មាន ទំនើប ចុងក្រយ បំផុត ដ្រល អនុញ្ញាតឱ្រយ លោកអ្នក ប្រើប្រស់ ជ្រើសរីស ក ម្មវិធ ី
នៅក្នុង សា្មា ត ហ្វូ ន របស់ខ្លួន ដោយផ្ទាល់ តាមរយៈ អ្រក្រង់ touchscreen របស់ នីស្រសាន់  ( ឧទាហរណ៍ ពី  Apple CarPlay) ។ 

 អ្រក្រង់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ន្រះ ត្រូវបាន រចនា ប្រកបដោយ ភាព ប្រណីត ទាន់សម័យ ជាមួយនឹង ក្រ ហ្វិ ក ច្របាស់ ល្អ  ដ្រល ជួយ បង្កើន ភាព ទាក់ទាញ ដល់ 
រថយន្ត របស់លោក អ្នក ទ្វ្រ ដង។ អ្រក្រង់  touchscreen អាច បញ្ជា បាន តាមរយៈ កាយវិការ ច្រើនប្រប មាន ភាពងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស សម្រប ់
អ្នកបើកបរ ប្រើប្រស់ ។ 

1-   ផ្រនទី រស់ រវីក ដ្រល អាច មើលឃើញ ដំណើរ ចរាចរណ៍ បាន យ៉ាងច្របាស់ ( លោកអ្នក អាច ប្រើ កាយវិការ ច្រើនប្រប  
 ដើម្របី ពង្រីក  និង បង្រួម ) ។ 
2-   ប្រើ សំឡ្រង បញ្ជា ដើម្របី ស្វ្រងរក ព័ត៌មាន តាមរយៈ អ្រក្រង់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ( ឬ គ្រន់ត្រ ចុច ពាក្រយ type-away) ។ 
3-   បញ្ចូល បញ្ជី ឈ្មាះ បទ ចម្រៀង ទាំងអស់ របស់លោក អ្នក រួមទាំង ស្រវា អន ឡាញ ដ្រល បានជ្រើសរីស ដោយ គ្រន់ត្រ  
 ចុច ទៅលើ អ្រក្រង់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ក្នុង រថយន្ត របស់លោក អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ។ 
4-   ផ្តល់ ភាពងាយស្រួល ព្រល និយយ ទូរស័ព្ទ  ដោយ មិនចាំបាច់ កាន់ ទូរស័ព្ទ នោះទ្រ លោកអ្នក គ្រន់ត្រ ប្រើ សំឡ្រង  
 បញ្ជា ជាការ ស្រច ។ 
5-   អនុញ្ញាត ឲ្រយ សំឡ្រង បញ្ជា អាន សារ ដ្រល ផ្ញើ ចូលក្នុង ទូរស័ព្ទ សា្មា ត ហ្វូ ន របស់លោក អ្នក  និង ដើម្របី ឆ្លើយតប ។ 
6-   ប្រើ សំឡ្រង ដើម្របី ស្វ្រងរក ប៉ុស្តិ៍ វិទ្រយុ ដ្រល លោកអ្នក ចូលចិត្ត ។ 
7-   អ្រក្រង់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ន្រះ អាច បញ្ជា បាន តាម ការចង់បានរ បស់ អ្នកប្រើប្រស់ ។ 

* ប្រព័ន្ធន្រះគឺប្រប្រួលទៅតាមប្រទ្រសឬតំបន់នីមួយៗ 

 
 អតិថិជន អាចមក ពិនិត្រយមើល  និង ស្វ្រងយល់ អំពី បច្ច្រកវិទ្រយា  NissanConnect  ដ្រលមាន បំពាក់ លើ រថយន្ត  Nissan 
Navara Premium Plus និង រថយន្ត  Nissan Terra  ។  លើសពីន្រះ ទៀត អតិថិជន ក៏ អាច កក់  ឬ ធ្វើការ បើកបរ 
សាកល្របង រថយន្ត នីស្រសាន់ ណាមួយ នៅ គ្រប់ សាល តាំង បងា្ហាញ រថយន្ត នីស្រសាន់ ។ 

ទទួលសិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយដោយ ទទួលសិទ្ធិក្នុងការតាំងបង្ហាញ និងលក់ដោយ
សាខាភ្នំពេញ / (ផ្លូវលេខ 271) 023 993 338, (ផ្លូវលេខ 598) 098 470 446, (ផ្លូវលេខ 857, 023 900 271)
សាខាសៀមរាប / 063 966 588  / បាត់ដំបង / 053 953 688

Porsche បង្ហាញរថយន្តថ្មីcayenne couPé

 អំពី មជៃឈមណ្ឌល porsche ភ្នពំៃញ 
 ដោយមាន ទតីាងំ ស្ថតិនៅ ទលម់ខុ អាកាសយនដា្ឋាន អន្តរជាត ិភ្នពំ្រញ 

នងិ ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ  មហាវថិ ីសហពន័្ធ រសុ្រស ីមជ្រឈមណ្ឌល porsche 
ភ្នំព្រញ គឺជា ហាង ថ្មី បំផុត និង ទំនើប បំផុត មួយ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 
មជ្រឈមណ្ឌល porsche ភ្នំព្រញ មាន បន្ទប់ តាំង បងា្ហាញ រថយន្ត ថ្មី ទំហំ 
500 ម៉្រត្រការ៉្រ ដ ៏គរួ ឲ្រយ ចាបអ់ារម្មណ ៍នងិ ទតីាងំ ផ្តល ់ស្រវា ក្រយ ការលក ់
មាន ទំហំ រហូតដល់ 700 ម៉្រត្រការ៉្រ ។ មជ្រឈមណ្ឌល porsche ភ្នំព្រញ 
បម្រើការ ជាទី តាំង ផ្តល់ ស្រវា ច្រើន មុខ ដ្រលមាន ចាប់ពី ការលក់ ស្រវា 
ក្រយ ការលក ់សមា្ភារបនា្ទាបប់ន្រស ំ( បរិកា្ខារ បច្ច្រកទ្រស ) ការផ្រសព្វផ្រសាយ 
លក់ រថ យន្ត porsche ( ការជ្រើសរីស របស់ អ្នកបើកបរ Porsche) 
នៅក្នងុ កន្ល្រង ត្រមយួ ដោយ ផ្តលន់វូ កម្រតិ ស្រវា ខ្ពស ់ដល ់អតថិជិន រប ស ់
porsche នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ មជ្រឈមណ្ឌល porsche ភ្នំព្រញ ក៏ 
ផ្តល់នូវ ម៉ូ ដ្រល Porsche ទាំងអស់ រួមទាំង ការធ្វើ ឲ មាន លក្ខណៈ 
ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រប់ ម៉ូ ដ្រល porsche នីមួយៗ ផងដ្ររ ៕ 

ដោយ តួល្រខ ន្រះ ធា្លោក់ចុះ ដល់ 5.9 
វនិាទ ីជាមយួនងឹ កញ្ចប ់ទម្ងន ់ស្រល ។ 
ល្របឿន លឿន បំផុត របស់ រថយន្ត គឺ 
243 គ . ម / ម៉ ។ 

 ជួរ កំពូល របស់ cayenne turbo 
coupé ចាប់ផ្តើម ជាមួយនឹង មា៉ាសុីន 
V8 ចំណុះ 4 លីត្រ ជាមួយនឹង សាក ថ្ម 
ភ្លោះ 404  គីឡូវា៉ាត់ (550 ps), និង 
កមា្លោំង បង្វិល អតិបរមា 770 Nm ។ 
cayenne turbo coupé 
បង្កើនល្របឿន ពី 0 - 100 គ . ម / ម៉ ក្នុង 
រយៈព្រល 3.9 វិនាទី និង មាន ល្របឿន 
អតិបរមា 286 គ . ម / ម៉ ។ 

cayenne coupé កម្រតិ ប្រើប្រស ់
ប្រង ឥន្ធនៈ 9.4 – 9.3 l/100 គ . ម 
ការ បំ ភាយ ឧស្ម័ន co2 : 215 – 212 
ក្រម / គ . ម ។ 

cayenne turbo coupé កម្រិត 
ប្រើប្រស់ ប្រង ឥន្ធនៈ 11.4 – 11.3 
l/100 km; ការ បំ ភាយ ឧស្ម័ន co2  
:261 – 258 / គ . ម ៕ 



 រថយន្ត suburban ផ្តល់ជូន នូវ អ្វីៗ  
គ្រប់យ៉ាង ដ្រល លោកអ្នក ត្រវូការក្នងុ 
នោះ មានដូចជា ភាព ធំ ទូលាយ លំនឹង 
ក្នងុការ បើកបរ ដ្រល បំពាក់ ដោយ  
បច្ច្រកវិទ្រយា សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ រួម នឹង 
លក្ខណ ពិស្រសៗ ជាច្រើន ទៀត ។ មិន 
ថា លោកអ្នក បើកបរ ព្រលយប់ ព្រល ថ្ង្រ 
ឬ ដំណើរ កម្រសាន្ត ចុង សបា្តៅហ៍ រថយន្ត 
suburban ដ៏ ទំនើប ន្រះបាន ត្រៀម 
ខ្លនួ ជាស្រច ដើម្របី បំព្រញ រាល់ តម្រវូការ 
របស់លោក អ្នក ។ ហើយ វា មិនម្រនជា 
ចម្ងល់ នោះទ្រ ដ្រលថា រថយន្ត chev-
rolet suburban ន្រះ គឺជា ផ្ន្រក មួយ 
ន្រ ប្រភ្រទ រថយន្ត sUV (full size) 
ដ្រល លក់ដាច់ បំផុត ។ 

suburban ត្រូវបាន រចនា ប្រកប- 
ដោយ ភាព ទាកទ់ាញ នងិ ស្រសស់ា្អាត  ។ 
តួ រថយន្ត ត្រូវបាន រចនា ឡើង ជា-
មួយនឹង ភាពរឹងមាំ និង ធន់ បំផុត ។     
វា បំពាក់ ដោយ យ៉ាន់ ស្ព័ រ អាលុយ-
មីញ៉ូម ទំហំ ២០ អុិញ ។ អតិថិជន ក៏ 
អាច ជ្រើសរីស ទំហំ យ៉ាន់ ស្ព័ រ ទំហំ 
២០ ឬ ២២ អុិញ បាន ផងដ្ររ ។    

 កៅអី រថយន្ត suburban ជួរ ទី ២ 
និង ជួរ ទី ៣ អាច បត់ បាន ដោយ 
ងាយស្រួល  និង លឿន បំផុត ជាង 
គូប្រកួត ប្រជ្រង ណាៗ ទាំងអស់ ។ 
ប៊តូងុ ត្រវូ បានដាក ់នៅក្នងុ ទតីាងំដ្រល 
ងាយស្រួល ចុច   អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ងាយ- 
ស្រួល ក្នុង ធ្វើ ការធ្វើ ចលនា ។ 

 ដោយសា ត្រ កៅអី ជួរ ទី ២ និង ទី ៣ 
អាច បត់ ចុះ ឲ្រយ រាបស្មើ បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
លោក អ្នកមាន ទធីា្លោ ធ ំទលូាយ សម្រប ់
ផ្ទុក ទំនិញ ឬ សមា្ភារផ្រស្រងៗ ។ ជា-
មួយនឹង បច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប ធ្វើ ឲ្រយ ការ- 
លើក ទំនិញ ដាក់ឬ ចុះ មាន មាន ភាព- 
ងាយស្រួល ។ ដូច្ន្រះហើយ វា គ្មានអ្វី 
គួរឱ្រយ ឆ្ងល់ នោះទ្រ ដ្រលគ្រហទំព័រ 
kBB.com ឲ្រយ ចំណាត់ថា្នាក់ រថយន្ត 
suburban ជា រថយន្ត «10 Best 
road trip cars of 2015» ។  

 ស្តង់ដា LtZ ជួយ សម្រួល ដល់ 
ការបើកទា្វា រក្រយ ដើម្របី ដាក់ ទំនិញ 
និង សមា្ភារផ្រស្រងៗ ដោយ មិនចាំបាច់ 
ប្រើ ដ្រ ដើម្រប ីធានាថាទោះប ីលោកអ្នក 
កាន់ ទំនិញ ច្រើន ក្នុង ដ្រក៏ គ្មាន កង្វល់ 
ដ្ររ ពីព្រះ ស្រន ស័ រ នៅ ខាងក្រម 
នឹង ជួយ បើក ឃ្លុប ទា្វា រខាងក្រយ 
ដោយ  ស្វយ័ប្រវត្ត ិដោយ លោកអ្នក គ្រន់ 
ត្រ លើកជើង ទាត់ ថ្នមៗ បុ៉ណ្ណោះ ។  

 លើសពីន្រះ ទៀត រថយន្ត subur-

ban គឺជា រថយន្ត ដំបូង គ្រ នៅក្នុង 
ប្រភ្រទ របស់ វា ដ្រលមាន បំពាក់ Ap-
ple carplay™ ស្តងដ់ា ។ ប្រពន័្ធ ន្រះ 
មាន លក្ខណពិស្រស មួយចំនួន របស់ 
iphone® ដ្រល លោកអ្នក អាចប្រើ 
ជាមួយ យនយន្ត របស់លោក អ្នក- 
ដ្រល វា បងា្ហាញ ព ីភាព ឆា្លោត វ្រ នងិ ងាយ- 
ស្រួល ។ 

 ភា្ជាប់ ទៅ ទូរស័ព្ទ ប្រើប្រស់ បាន 
ច្រើនប្រប ដូចជា ដើម្របី សា្តៅប់ តន្ត្រី 

ផ្ញើសារ ( ឧទាហរណ ៍iheartradio,2 
spotify2) ដ្រល គ្រប់គ្រង តាមរយៈ   
ប្ល៊ូ ធូ ស ៣ ឬក៏ អាច គ្រប់គ្រង តាមរយៈ 
អ្រក្រង់ touch screen នៅក្នុង 
រថយន្ត sUV របស់ អ្នក ផងដ្ររ។ 
លើសពីន្រះ ទៀត លោកអ្នក អាច ប្រើ 
ដើម្របី និយយ ទូរស័ព្ទ និង សា្តៅប់ តន្ត្រី 
ដើម្របីកម្រសាន្ត បាន យ៉ាង ងាយស្រួល 
គ្រប់ ព្រលវ្រលា (24/7) ។ 

 ចំពោះ ប្រព័ន្ធ កម្រសាន្ត សម្រប់ អ្នក- 

អង្គុយ កៅអី ខាងក្រយ (rear-
seat Blu-ray®) មាន អ្រក្រង់២ 
ដ្រល អាចឱ្រយ អ្នកដំណើរ ដ្រល អង្គុយ 
កៅអ ីខាងក្រយ រកីរាយ នងឹ ប្រពន័្ធ ដ ៏
ទំនើប ន្រះ  ដើម្របីទស្រសនា ភាពយន្ត 
ដ្រល ពួកគ្រ ចូលចិត្ត ដូច្ន្រះ មិន ថា 
ធ្វើដំណើរ ផ្លូវ ឆា្ងាយ ប៉ុនណា ក៏ លោក - 
អ្នក នៅត្រ រីករាយ ។

chevrolet គឺជា ក្រុមហ៊ុន រថយន្ត 
ដំបូង គ្រ ត្រមួយគត់ ដ្រល ផ្តល់ជូន នូវ 

ប្រព័ន្ធ 4G Lte wi-Fi®  ភា្ជាប់ 
ជាមយួ រថយន្ត នងិ ផ្តលន់វូ សមត្ថភាព 
ក្នុងការ ភា្ជាប់ ឧបករណ៍ ឆា្លោត វ្រ  និង 
យនយន្ត របស់ អ្នក ទៅ ប្រព័ន្ធ អុីន- 
ធឺណិត ។ នៅព្រលណា ដ្រល រថយន្ត 
suburban របស់ អ្នក ត្រូវបាន ប ញ្ឆ្រះ 
នោះ  4G Lte wi-Fi នឹង ដំណើរការ 
ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ដ្ររ ។ 

 លក្ខណពិស្រស ផ្រស្រងទៀត ន្រ 
រថយន្ត suburban គឺ ប្រព័ន្ធ Cor-
vette-inspired magnetic ride 
control ជា ប្រព័ន្ធ ជួយ ត្រួតពិនិត្រយ 
ការបើកបរ ដោយ មា៉ាញ្រទិកធ្វើ ឲ្រយ 
ការបើកបរ ប្រ ព្រឹ ត្ត ទៅដោយ រលូន ។   

 បច្ច្រកវិទ្រយា ការច្ន្រប្រឌិត ថ្មី ប្រព័ន្ធ 
សុវត្ថិភាព ភាព ធន់ ថាមពល ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ធ្វើ ឲ្រយ រថយន្ត 
chevrolet suburban កា្លោយជា 
ជម្រើស ដ៏ ស័ក្តិសម បំផុត សម្រប់ អ្នក 
ស្រឡាញ់ រថយន្ត ប្រណីត ។ មិន ថា 
លោកអ្នក ធ្វើដំណើរ នៅព្រលណា ឬ 
ទៅកាន់ ទីកន្ល្រង ណា រថយន្ត sub-
urban ដ៏ទំនើបន្រះ ផ្តល់ជូន នូវ 
សុវត្ថិភាព  និង ផសុកភាព ខ្ពស់បំផុត 
ដល់ អ្នកដំណើរ  គ្រប់ព្រលវ្រលា  
និងគ្រប់ទីកន្ល្រង៕  

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី៦ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

chevrolet suburbanរថយន្ដដ៏ប្រណីតនិងមានការច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់


