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Our services 
Document Translation
Certified Translation 
Web Localization 
Graphic/Image Editing and Localization 
Multilingual Desktop Publishing 
Pre-press and Print Production Management 
Technical Writing 
Editing
Interpreting 

Quality, Professional, 
Experience, Timely, 

Affordable
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services
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Languages



About us
Sage Languages Pte Ltd is a provider of translation and localization 
solutions. We are founded on the core belief that translation 
services could be provided at more affordable prices while still 
maintaining quality.

Our mission
To meet and exceed customers’ requirements with timely delivery of 
quality services at affordable prices through continual improvement 
in our processes, technology and competency.

We have an excellent track record of delivering consistently high 
quality translations to global businesses, governments and 
organizations. 

From Asian to European to Indic languages, Sage Languages has 
the network and experience to enable successful implementation 
of your translation and localization strategies. 

Whatever the size of your organization, whether you are an SME, 
MNC, Government Body or Charitable Organization, and 
wherever you are based in the world, we apply the same level of 
commitment and service to everyone.

Leverage from our wealth of experience. 
Let us be your language partner.

We offer the following languages: 
Asian Languages
Bengali, Chinese (Simplified & Traditional), Hindi, Indonesian, 
Japanese, Khmer, Korean, Malay, Nepali, Tagalog, Tamil, 
Thai, Vietnamese

European Languages 
Albanian, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, 
Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, 
Hungarian, Italian, Irish, Norwegian, Polish, Portuguese, 
Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, 
Swedish, Ukrainian

Middle Eastern Languages
Arabic, Farsi, Hebrew, Turkish

Others
Afrikaans, Amharic, Fulani, Hausa, Igbo, Kinya-Rwanda, 
Mandingo, Ndebele, Oromo, Sesotho, Setswana, Siswati, 
Somali, Swahili, Tamazight, Tsonga, Tswana, Vonda, Wolof, 
Xhosa, Yoruba and Zulu

Language: Cambodian
Field: Banking

CHANNELS SERVICE SCHEDULE

ANZ.CBD.KH.CSS.001

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Channels_Service_Schedule_KHM_KM Hires.pdf   1   26/12/2555   17:35:14

Language: Thai
Field: Commercial
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Language: Japanese
Field: Advertisement

Language: Indonesian
Field: Comercial

16   PhotoYou

Pelepasan Rana yang Sensitif

Pemilihan Fokus

Pembidik Senyap

Jack Headphone

MENGENAL SECARA DEKAT 
CANON EOS 5D MARK III
BEBERAPA SARAN DAN SIASAT YANG PERLU DIKETAHUI 

Language: Korean
Field: High Technology

BTA Metrology

Semiconductor
Tool and Tester

Mfr. Support Group

Fume Scrubbers

PCW

In the Fab

CMP WM/WR

In the CUB
(Central Utility Building)

Cooling Towers
UPW

Chillers
Boilers

Integrated Water
Management

Language: Chinese Simplified
Field: Pharmaceutical

BCG Vaccination
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Useful telephone numbers
Central Appointments +65 6294-4050
KK Ask-A-Nurse Service 1900-KK-Nurse or
   1900-55-68773
   (chargeable at S$0.80 
   per minute)

BCG 

100 Bukit Timah Road
Singapore 229899

: +65 6-CALL KKH (+65 6-2255 554)
: +65 6293-7933
: www.kkh.com.sg

      www.facebook.com/kkh.sg

 

 
(KK Ask-A-Nurse Service)

 
+65 6294-4050
1900-KK-Nurse /  
1900-55-68773
   
S$0.80
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Language: Vietnamese
Field: High Technology

CÁC LỢI ÍCH CỦA VIỆC THUÊ ĐIỆN 
CÓ SẴN TỨC THÌ  
Thiết bị cho thuê có sẵn không lâu sau khi yêu cầu và có thể được chuyển giao, lắp đặt trong thời gian ngắn 
nhất có thể nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

LINH ĐỘNG

KHÔNG CÓ BẤT TRẮC 
Với các giải pháp cho thuê của Aggreko, mọi rủi ro về quyền 
sở hữu thiết bị, kể cả bảo dưỡng và sửa chữa, đều thuộc trách 
nhiệm của chúng tôi. Điều này cho phép quý vị tập trung vào việc 
sử dụng thiết bị như là một phần sản xuất của doanh nghiệp. 

CÁC GIẢI PHÁP ĐIỆN 
TOÀN DIỆN 
Các dịch vụ chuyên môn của chúng tôi bao gồm mọi thứ từ đánh 
giá ban đầu về nhu cầu cho đến hỗ trợ bảo dưỡng tại công trình. 

Aggreko có thể cung cấp các máy phát điện độc lập với công suất từ 15 kVA đến 1.250 kVA hoặc các gói thầu 
máy phát điện nhiều megawatt (MW). Là chuyên gia trong lĩnh vực cho thuê, Aggreko có thể kết hợp và phối 
chọn thiết bị để hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quý vị. Chúng tôi có thể tăng hoặc giảm đáng kể công 
suất lắp đặt của gói thầu cho thuê và có thể cho thuê thiết bị ngắn hay dài  
hạn tùy thuộc vào nhu cầu về điện của quý vị. 

TẬN DỤNG NGUỒN TIỀN MẶT 
Thuê thiết bị phát điện giúp loại bỏ nhu cầu về vốn đầu tư cơ bản khi mua 
thiết bị. Dịch vụ này không cần thanh toán khoản tiền mặt lớn hay chi phí trả 
lãi và còn duy trì khả năng vay mượn của quý vị. Dịch vụ thuê điện đảm bảo 
lịch trình thanh toán qua thời hạn thỏa thuận với các tùy chọn gia hạn việc 
cho thuê nếu cần thiết, vốn sẽ giúp quý vị tận dụng nguồn tiền mặt. Tùy chọn 
cho thuê cũng bao gồm mọi khía cạnh về vận hành, bảo dưỡng và bảo trì 
liên quan khi quản lý thiết bị điện. 

Language: Tamil
Field: Pharmaceutical

 

 
அன்�ள்ள ேநாயாள� / பராம�ப்பாளர்: _____________________________________________________ 

ந�ங்கள் இந்த ம�ந்ைத உட்ெகாள்வதற்� �ன்�, இந்தத் �ண்�ப் ப�ர�ரத்ைத கவனமாகப் ப�க்க�ம். 
இந்தத் �ண்�ப் ப�ர�ரத்ைத உடன் ைவத்�க்ெகாள்ள�ம். ந�ங்கள் இதைன ம�ண்�ம் ப�க்க ேவண்�ய��க்கலாம். 
உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�க்�மாய�ன், உங்கள� ம�த்�வைர அல்ல� ம�ந்தகைரக் ேகட்க�ம். 

 Protos என்றால் என்ன ? அதன் உட்ெபா�ட்கள் யாைவ ? 
���த் தண்�, இ�ப்� எ�ம்� ேபான்ற உடல் உ�ப்�கள�ல் �றி� ஏற்ப�ம் அபாயத்ைதக் �ைறக்�ம் ெபா�ட்�, �தகநிற்�ப்ப�ன் எ�ம்�த் த�மன் 
ேநாய்க்� சிகிச்ைச அள�க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ம�ந்�தான், Protos. Protos உள்ள ஒவ்ெவா� சி� ந�மணப் ைபய��ம் இரண்� கிராம் எைட மதிப்�ள்ள 
�ரந்திய ைநத்திேரற்� உள்ள�.  அ� ேபாக, Protos-இ�ள் மதக்கிளவ�யம், Maltodextrin, மன�ற்ேறால் �தலானைவ�ம் உள்ளன. 

 Protos எப்ப� ேவைல ெசய்�ம் ? 
எ�ம்�ச் சிைதைவக் �ைறப்ப�, எ�ம்� வளர்ச்சிைய ஊக்கப்ப�த்�வ� �தலான வழிகள�ல், எ�ம்� �றி� ஏற்ப�ம் அபாயத்ைத Protos �ைறக்க 
உத�கிற�.  �திதாக உ�ப்ெப�ம் எ�ம்�கள், சீரான நிைலய�ல் இ�க்�ம். 

Protos-ைய கவனமாக உட்ெகாள்ள�ம் 

• Protos உட்ெகாள்வதற்� �ன்னர், உங்கள� ம�த்�வ�டம் உங்க�க்� சி�ந�ரகப் ப�ரச்சைனகள் ஏேத�ம் உள்ளனவா என்ப� பற்றி 
ேகட்டறிந்� ெகாள்�ங்கள். 

• சிகிச்ைசய�ன் இைடேய, உங்க�க்� ேதால் த�ப்�, �கம், நாக்�, ெதாண்ைட �தலிய உடற்ப�திகள�ல் வ �க்கம் அல்ல� �வாசிக்க – வ��ங்க 
சிரமம் �தலிய ப�ரச்சைனகள�ல் ஏேத�ம் ஒன்� ஏற்பட்டால், Protos உட்ெகாள்வைத ந�ங்கள் உடன�யாக நி�த்திவ�ட்�, ம�த்�வ 
ஆேலாசைன ெபறேவண்�ம். 

• SJS எனப்ப�ம் ‘Stevens-Johnson ேநாய்க்�றி’, TEN எனப்ப�ம் ‘ேமற்ேறா�க்��ய நச்�ப் ப��ப்�’ மற்�ம் DRESS எனப்ப�ம் பலதரப்பட்ட மிைக 
உணர்ச்சி நிைலகள் �தலான உய�ர்க்ெகால்லி ேதால் த�ப்�ப் ப�ரச்சைனகள், Protos-ைய பயன்ப�த்�வதால் ஏற்ப�ம் என்� 
ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�.  ெபா�வாக இந்த ேநாய்கள் ஏற்ப�வ� அ�� என்ற ேபாதி�ம், ஆசிய நா�கள�ல் உள்ள ேநாயாள�கள் மத்திய�ல் 
இ�ேபான்ற ேதால் த�ப்�ப் ப�ரச்சைனகள் ஏற்ப�வதற்கான சாத்தியம் அதிகமாக உள்ள� என்� நம்பப்ப�கிற�. 

• SJS, TEN �தலான ேதால் த�ப்�ப் ப�ரச்சைனகள், ஆரம்பக் கட்டங்கள�ல் ெகாப்�ளங்களாக வட்ட வ�வ�லான த�ம்�கைள�ம், ெசந்நிறப் 
�ள்ள�கைள�ம் ெகாண்ட ேதால் த�ப்�ப் ப�ரச்சைனயாக ேதான்�ம்.  அைவ ைக, கால், உடலின் ந�ப்ப�தி, �கம் அல்ல� வாய், ெதாண்ைட, 
�க்�, ப�றப்��க்கள், கண்கள் �தலிய ப�திகள�ன் சீதெமன்ேறாலில் ேதான்றக்��ம்.  உய�ர்க்ெகால்லித் தன்ைம�ைடய இந்த் ேதால் த�ப்�ப் 
ப�ரச்சைனகள், ெப�ம்பா�ம் சள� ேநாய்க்கான அறி�றிகைளக் ெகாண்��க்�ம்.  காலப்ேபாக்கில், அந்தப் ப�ரச்சைன ெப�ய ெகாப்பளமாக 
உ�மாறி, ேதால் உ�ப்�க்� வழிவ��ம்.  சிகிச்ைச ெதாடங்கிய �தல் 8 வாரங்க�க்�ள் இந்தப் ப�ரச்சைன ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்� அதிகம் 
உள்ள�.  இ�ப்ப��ம், அதற்�ப் ப�ன்ன�ம் அைவ ஏற்ப�வதற்கான சாத்தியம் இல்லாமல் இல்ைல. 

• DRESS எனப்ப�ம் ேதால் த�ப்�ப் ப�ரச்சைன, ஆரம்பக் கட்டங்கள�ல் சள� ேநாய்க்கான அறி�றிகைள�ம், �கத்தில் ேதால் த�ப்�ப் 
ப�ரச்சைனைய�ம் ெகாண்��க்�ம்.  ப�ன்னர், அ� காய்ச்சல் ேநாைய ஏற்ப�த்�ம்.  அவ்வப்ேபா�, மஞ்சள் காமாைல ேநா�ம் ஏற்படக்��ம்.  
�கம், ெதாண்ைட, நாக்� �தலிய ப�திகள�ல் வ �க்கம் ஏற்ப�வேதா�, �வாசிப்பதி�ம் வ��ங்�வதி�ம் சிரமம் ஏற்பட�ம் ெசய்�ம்.  சிகிச்ைச 
ெதாடங்கிய 3 �தல் 6 வாரங்க�க்�ள் இந்தப் ப�ரச்சைன ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்� அதிகம் உள்ள�.  இ�ப்ப��ம், அதற்�ப் ப�ன்ன�ம் அைவ 
ஏற்ப�வதற்கான சாத்தியம் இல்லாமல் இல்ைல. 

ந�ங்கள் ஒவ்வாைம அல்ல� ேதால் ப�ரச்சைனகள் காரணமாக உங்கள� சிகிச்ைசைய நி�த்�ம் பட்சத்தில், ம�ண்�ம் Protos-ைய உட்ெகாள்ளாத�ர்கள். 

 Protos-ைய எ�க்காத�ர்கள்: 
• உங்க�க்� ேமற்�றிப்ப�ட்ட ேதால் த�ப்�கள் ஏற்பட்டால் Protos-ைய உட்ெகாள்ளாத�ர்கள். 
• Protos-இல் உள்ள �ரந்திய ைநத்திேரற்� அல்ல� மற்ற ஏேத�ம் உட்ெபா�ட்க�க்� ஒவ்வாைம (மிைக உணர்ச்சி நிைலகள்) இ�ந்தால் Protos-
ைய உட்ெகாள்ளாத�ர்கள். 

• �ன்� அல்ல� தற்ேபா�, உங்க�க்� ��தி�ைற ஏற்பட்��ந்தால் (உதாரணத்திற்�, உங்கள� கால்கள�ல் அல்ல� �ைறய�ரல்கள�ல் உள்ள 
இரத்த நாளங்கள�ல்) Protos-ைய உட்ெகாள்ளாத�ர்கள். 

• ந�ங்கள் நிரந்தரமாக நகர ��யாமல் ேபானாேலா, சில காலத்திற்� சக்கர நாற்காலி அல்ல� ப�க்ைகய�ேலேய இ�க்�ம்ப�யான நிைல 
ஏற்பட்��ந்தாேலா, அ�ைவ சிகிச்ைசக்�க்� வ�ைரவ�ல் ெசல்லவ��ந்தாேலா அல்ல� அ�ைவ சிகிச்ைச ��ந்� 
�ணமாகிக்ெகாண்��ந்தாேலா Protos-ைய உட்ெகாள்ளாத�ர்கள். ந�ங்கள் ந�ண்ட நாள் நகர��யாமல் இ�ந்தால், Protos-ைய உட்ெகாள்வ� நரம்ப�ல் 
இரத்தக் �ழாய்கட்� ஏற்ப�வதற்கான அபாயத்ைத அதிக�க்�ம் (கால்கள் அல்ல� �ைறய�ரல்கள�ல் ��தி�ைற ஏற்ப�ம்). 
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Language: Chinese Traditional
Field: Automobile

918 Spyder | 8 

技術規格

保時捷 918 Spyder 的技術規格*

車身 雙人座 Spyder；與碳纖強化塑膠 (CFRP) 車體外殼連扣的 CFRP 單體成型 
結構；兩件式 Targa 車頂；固定式防滾保護系統。

引擎 並聯式混合動力系統；整合乾式無油底槽潤滑系統的 4.6 升 V8 中置引擎； 
包含電動模組和接合裝置的混合動力模組；在前軸上設有接合裝置和換檔
機構的電動模組；引擎自動啟閉功能；電動系統動能回收功能；四個用於
馬達、變速箱和電池的冷卻迴路；溫度管理。

引擎動力 > 570 匹 (V8 引擎) 
~ 90 千瓦 (後軸上的混合動力模組) 
~ 80 千瓦 (前軸上的電動模組) 
> 770 匹 (整體) 

最大扭力 750 牛頓米 (整體)

最高轉速 9,000 rpm

每升輸出馬力 ~ 125 匹 (V8 引擎)

動力傳輸 引擎及混合動力模組和變速箱由螺栓連接並組成一個單獨的傳動系統； 
七速 Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) 雙離合器自手排變速箱； 
後輪驅動系統；前軸上的電動模組與換檔機構驅動前輪；五種可預先選擇
的操控模式，使所有傳動系統之間達到最佳化的協調運作。

懸載系統 雙 A 臂前輪軸；前軸可選配電動氣壓控制的上揚系統；電動機械式動力輔
助轉向系統；多連桿設計的後軸設有可個別輔助後輪轉向的自主調整電動
機械系統；配備保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 的前後軸上設有電子控
制式雙管氣壓式減震器。

*此為暫定的規格數據

Language: Arabic
Field: Health and Beauty

Language: French
Field: Pharmaceutical

OENOBIOL LIFTING
anti-âge dès 40 ans


      




 


















OENOBIOL ANTI-RIDES Q10

anti-âge dès 30 ans







 










OENOBIOL REGARD
poches et cernes 
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OENOBIOL PURIFIANT PEAU
anti-imperfections

 






      
     






PARIS

Laboratoire Oenobiol
59, boulevard Exelmans - 75781 Paris Cedex 16

OENOBIOL CAPILLAIRE
fortifiant cheveux & ongles









 









Produit(s) souhaité(s) (numérotez dans l’ordre de vos préférences)**

Bien-être : � � � 

Beauté :        � � �  � � 

�  � � � 

Femme 45+ : � �  � 

� � 








OFFRE FIDÉLITÉ
Nom : Prénom : 

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Tél.* : Date de naissance :




OFFRE FIDÉLITÉ OENOBIOL*  
Pour vous remercier de votre fidélité, 
OENOBIOL vous propose l’offre fidélité. 

5 produits achetés = 1 produit offert

Pour bénéficier de cette offre, retournez 
5 points fidélité de produits de la gamme
Oenobiol en cours de validité, points à découper
sur le fond des étuis et à coller sur le collecteur
ci-contre. À retourner à :

OFFRE FIDÉLITÉ OENOBIOL 
Cedex 3439 - 99343 Paris Concours

Vous recevrez votre produit gratuit sous 4 à 6
semaines environ.

Offre réservée uniquement aux personnes domiciliées
en France métropolitaine, Corse et DOM-TOM.

* 

Consultez nos conseillères
01 40 71 88 00

www.oenobiol.com
À retourner à : OFFRE FIDÉLITÉ OENOBIOL - Cedex 3439 - 99343 Paris Concours

�

�

NOUVELLE FORMULE

*
** 

OENOBIOL HYDRATANT
peaux sèches
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Language: Turkish
Field: Telecommunications

 


 
 

    
   






For more details, scan me!


