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 بيان صحفي

لمالكي سيارة   BESPOKE SONICيخلق تجربة  NAIMصوت 

BATTISTA HYPERCAR 

 

 
مع    Automobili Pininfarinaأعلنت  (  2020يوليو    29)تورينو،   ومثيرة  جديدة  شراكة  عن   Naimاليوم 

Audio  تم تصميمها لتوصيل أروع ما في التجارب الصوتية للمالكين المحتملين ألقوى سيارة رياضية إيطالية ،

الفاخرة   الكهربائية  السيارات  صانع  فيه  يقوم  الذي  الوقت  في  الشراكة  أخبار  عن  اإلعالن  تم  اإلطالق.  على 

   تقدمNaim Audio    بقوة أول   1300الحائزة على جوائز تجربة صوت  باتيستا،  لسيارة  واط 

 سيارة فاخرة كهربائية نقية في العالم

   يضع نظامBespoke Naim Audio    مكبرات صوت   10معايير جديدة للقوة واألداء، حيث يضم

 مصممة بأناقة في مقصورة السيارة الكهربائية اإليطالية الكهربائية النادرة 

   نماذج إعداد  اآلن  في   Battistaيجري  يبدأ  الذي  التطوير  وبرنامج  النهائي  لالختبار  الجديدة 

 أغسطس

  تتوفر الصور الجديدة لنظامNaim Audio  لسيارةBattista  :االرتباطللتنزيل 

https://mb.cision.com/Public/19629/3159256/87bb8a8a1b110be1.zip
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Automobili Pininfarina ت بإعداد أسطول صغير من النموذج األّولي لسياراBattista  للمراحل األخيرة من

 برنامج اختبار صارم يبدأ في أغسطس.

والتي يقع مقرها في كامبيانو بالقرب من تورينو في إيطاليا بتصنيع كل سيارة كهربائية   Pininfarinaستقوم شركة  

ما ال يزيد عن   . وسيتم إنشاء2021، مع تسليمها للعمالء في جميع أنحاء العالم في أوائل عام  Battistaنقية من  

الحائزة    Naim Audioمن هذه السيارات الفاخرة، كل منها محدد بنظام صوتي داخل السيارة من قبل شركة    150

 على جوائز. 

مدير   ولمان،  رينيه  الرياضية:    Automobili Pininfarinaقال  أداء  "يتوللسيارات  الصبر  بفارغ  عمالؤنا  قع 

Battista    1,900عند المستوى PS    1،300الذي لم يسبق له مثيل، واآلن سنوفر تجربة صوت داخل السيارة بقدرة  

 واط مثيرة لتحقيق متعتهم على حد سواء.

، والتي ستوفر مساًرا صوتيًا فريًدا ومثيًرا  Battistaسنستغل أيًضا صوت المحركات اإللكترونية األربعة من  " 

كم / ساعة. يخلق التشغيل الكهربي بُعًدا جديًدا تماًما وفرصة    350عندما تتسارع هذه السيارة بسرعة تصل إلى  

 ". Battistaلضبط الصوت في جميع أنحاء 

مهندسو   صوت    Automobili Pininfarinaدمج  مكبرات  بسالسة  الجديدة    Naim Audioومصمموها 

في   الفاخرة  الداخلية  المقصورة  في  بها  المرتبطة  للسيارة  Battistaواإللكترونيات  األنيقة  األجواء  يعزز  مما   ،

 اإليطالية فائقة النقاء مع غرض يتناسب مع تصميمها الخارجي الرائع.

مكبرات صوت   10واط من خالل    1300لمطور حديثًا قوة صوتية رائعة تبلغ  الصوتي ا   Battistaيوفر نظام  

نقية من   المعينة بشكل رائع ألول سيارة كهربائية  المقصورة  داخل  يتميز Automobili Pininfarinaمرتبة   .

فائقة   مكبّرات صوت  مع  والركاب،  السائق  مقاعد  بين  يقع  ملف صوتي  مزدوج  بمضخم صوت  الجديد  النظام 

 .  Battistaم الترددات العالية الموجودة خلف المقاعد وفي ألواح أبواب على شكل فراشة مثيرة من لتضخي

التابعة    Naim Audioاستفادت شركة   التجارية الصوتية  العالمة  ،  Focalلشركة    VerVent Audioمن خبرة 

تضخيم السيارة الفائقة    بضبط  Naim Audioلتحسين جميع مكبرات الصوت لبيئتها الفريدة، في حين قام خبراء  

المدمجة لتقديم قدرة صوتية استثنائية داخل السيارة، مع تجربة استماع غامرة   (DSP)و"المعالجة الرقمية لإلشارة"  

حقًا. تم تحسين الضبط لكّلٍّ من السائق والراكب: يخلق تصميم مكبر صوت متناظر تأثير استوديو يشبه القاعة،  

 نفسها. Battistaر يبدو كما لو كان الموسيقيون يعزفون أحلى األنغام داخل مع واقعية وأجواء ستجعل األم
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: "أشعر بسعادة غامرة ألن أول نظام صوتي لسيارتنا Naim Audioقال تشارلي هندرسون، المدير اإلداري لشركة  

أجل شركة   من  إنشاؤه خصيًصا  تم  قِبل    Battistaالفائقة  من  في عصر  Automobili Pininfarinaالرائدة   .

 السيارة الكهربائية، أصبح الصوت أكثر أهمية من أي وقت مضى.  

، وفي هذا السيناريو، ستكون جودة الصوت ال  هادئة وسلمية  Battista"في السفر بسرعات كبيرة، ستكون طبيعة  

نفسها.  Battistaغنى عنها. نعتبر هذه فرصة رائعة لخلق تجربة صوتية جديدة تماًما مثل الثورة المتفجرة داخل 

إلى جانب خبرتنا في   الموسيقى،  السيارات من فئة عشاق   DSPباستخدام أفضل المكونات من مكبرات صوت 

 تجربة صوتية استثنائية".  Battistaوضبط الصوت، ستقدم 

 النهايات 

 

 جهات االتصال اإلعالمية

 

 
AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA 

أقوى سيارة تم تصميمها وبناؤها في إيطاليا على اإلطالق، وستقدم مستوى من األداء ال يمكن   Battistaستكون  
تحقيقه اليوم في أي سيارة رياضية على الطرق تتميز بتقنية محرك االحتراق الداخلي. أسرع من سيارة السباق 

نيوتن متر    2300حصان وعزم   1900كلم / ساعة، وبعزم    100في سباق الثواني الثاني بسرعة    1الحالية للفورموال  
بين الهندسة والتكنولوجيا فائقة الروعة في حزمة خالية تماًما من االنبعاثات. توفر    Battistaعند الصنبور، ستجمع  

مع    -محرك لكل عجلة    -كيلووات في الساعة الطاقة ألربعة محركات كهربائية    120التي تبلغ    Battistaبطارية  
 ميل( بشحنة واحدة. 310كم ) 500يزيد عن  WLTPنطاق محاكاة 

 AUTOMOBILI PININFARINAحول 

من   في مقر العمليات في ميونيخ، ألمانيا، مع فريق من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة  Automobili Pininfarinaيقع  
السيارات من ماركات السيارات الفاخرة والممتازة. من خالل تصميم وهندسة وإنتاج يدوي في إيطاليا، سيتم بيع  

اسم    Battistaسيارة   تحت  الرئيسية  العالمية  األسواق  جميع  في  المستقبلية  الموديالت  وجميع  وصيانتها  الفائقة 
Pininfarinaمة التجارية للسيارات الفاخرة األكثر استدامة في العالم. . تهدف الشركة الجديدة إلى أن تكون العال 

بعد توقيع   Automobili Pininfarina، وقد تم تسميتها  Mahindra & Mahindra Ltd% من شركة  100تستحوذ الشركة على  
دوًرا مؤثًرا   Pininfarina SpA. تلعب  Mahindra & Mahindra Ltd. وPininfarina S.p.Aاتفاقية ترخيص العالمة التجارية بين  

 دان كونيل

 

 

 Christian Scheckenbach 

 رئيس العالقات العامة وشراكة االتصاالت   رئيس االتصاالت 

 4094 265 171 (0) 49+)جوال(   0318 553 160 (0) 49+)جوال( 
pininfarina.com-d.connell@automobili   pininfarina.com-c.scheckenbach@automobili 

 لمزيد من المعلومات ولحزمة الوسائط، يرجى زيارة: 

zone-pininfarina.com/media-www.automobili 

mailto:d.connell@automobili-pininfarina.com
mailto:c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com
http://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
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فريدة من نوعها طيلة   تجربة  إلى  استناًدا  واإلنتاج  التصميم  قدرات  دعم  أكثر   90في  العديد من  إنتاج  عاًما في 
 السيارات شهرة في العالم. 

أناند ماهيندرا، رئيس شركة   بينينفارينا، رئيس  Mahindra & Mahindraأطلق  .، والدكتور Pininfarina S.p.A، وباولو 
، العالمة التجارية الجديدة للسيارات في سباق روما فورموال إي في  Mahindra Racingجوينكا رئيس شركة  باوان  

. وقد بنى ماهيندرا بسرعة تجربة أحدث ابتكارات تكنولوجية مستدامة عالية األداء "من السباق إلى  2018أبريل    13
ة سباقات السيارات األكثر ابتكاًرا في العالم في  الطريق" بعد أن تنافس في كل سباق للفورموال إي منذ بدء سلسل

 . 2013عام 

 NAIM AUDIOحول 

شركة   عام    Naim Audioتأسست  في 1973في  ومقرها  جوائز  على  حائزة  موسيقى  أنظمة  تصنيع  شركة  وهي   ،
بجائزة الملكة المرموقة    Naimويلتشير، بالمملكة المتحدة. مع تاريخ متجذر في التميز في الهندسة والتصميم، فازت  
 للمؤسسات في ثالث مناسبات، كان آخرها تصميمه الرائد ألنظمة الموسيقى الرقمية. 

لعالقة المكثفة مع الموسيقى مثل عمالئها، وهو شغف دفعهم إلى تصميم المنتجات الصوتية في نفس ا  Naimيشترك  
األشخاص  تربط  التي  الالسلكية  السماعات  وأنظمة  الصوت  ومكبرات  البث  مشغالت  ذلك  في  بما  وهندستها 

ل فريق من المهندسين ، تأتي الموسيقى أوالً بأول. يخضع كل منتج لتدقيق مكثف من قبNaimبموسيقاهم. بالنسبة إلى  
قلوبهم  داخل  الموسيقى  تسري  حتى  أبًدا  يرضون  وال  التصميمات،  رسم  في  سنوات  أو  أشهًرا  يقضون  الذين 

 وأرواحهم وكذلك رؤوسهم.

، وهي شركة فرنسية متخصصة في الصوتيات ومقرها سانت Focalمع شركة    Naim، تم دمج شركة  2011فمنذ عام  
على العديد من جوائز    Naimرف بهما كعالمات تجارية استثنائية في دولتيهما: حصلت  إتيان، بفرنسا.  كوالهما معت
أو "شركة    Entreprise du Patrimoine Vivant   (EPVمن قبل الدولة الفرنسية على أنها    Focalالملكة، في حين تم تعيين  

نوعها، مما يعني إمكانية تحقيق    مجاالت التميز واالبتكار الفريدة من  Focalو  Naimالتراث الحي"(. جمعت شركتا  
 مما يجعلك أقرب إلى الموسيقى التي تحبها.  -مستوى أعلى من األداء الصوتي األصيل 

 

 

 

 

 


