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• ميناء رمادي أردوازي بتشطيب مخملي مؤطر بعلبة من الذهب األبيض عيار  18قيراط.
• حركة كاليبر  2460 QCL / 1تعمل على عرض تقويم كامل (يوم األسبوع ،التاريخ ،الشهر)،
إلى جانب مراحل القمر الدقيقة وعمر القمر.
• ساعة جديدة تكرس روح صناعة الساعات الراقية في جنيف في القرن الثامن عشر.

جنيف 2 ،نوفمبر  2021-تحافظ ساعة “تراديسيونل كومبليت كالندر” المستوحاة من صناعة
الساعات الكالسيكية -بعرواتها وعلبتها المتدرجة والمستديرة ،وخلفية علبتها المخددة
باإلضافة إلى مسار للدقائق على شكل سكك الحديد تجتاحه عقارب الدقائق والساعات دلفينية
الشكل -على بصمة دار ڤاشرون كونستنتان األصيلة في عرض مؤشرات التقويم .تتمركز نافذتا
اليوم والشهر حول حافة الميناء ،بينما يتم عرض التاريخ بواسطة مؤشر مخصص .يسلط هذا
التصميم الضوء بشكل خاص على مرحلة القمر الدقيقة الموجودة عند الساعة .6
تشكل مجموعة “ تراديسيونل ” من ڤاشرون كونستنتان تجسيد ًا معاصر ًا لصناعة الساعات
الكالسيكية التقليدية ،وتذكرنا بالساعات التي ّ
صنعها “الكابينوتييه” ،وهم صانعو الساعات
في جنيف الذين مارسوا مهنتهم خالل عصر التنوير  .مثل ساعات تلك الحقبة ،تتميز هذه
المجموعة بنقاوة أسلوبها والوضوح التام لتعقيداتها الساعاتية  .ساعة “ تراديسيونل
كومبليت كالندر” الجديدة  -التي ُتعرف وظيفتها المعقدة أيض ًا باسم التقويم الثالثي  -تشير
إلى التاريخ واليوم والشهر ،وتكمل أداءها مع قياس عمر القمر ومراحله  .تتشبع علبتها
المستديرة ذات الخلفية المخددة ،واإلطار النحيف ،ومسار دقائق السكك الحديدية ،والعقارب
ثنائية األوجه على شكل دلفين وعالمات الساعة من نوع الهراوات من الذهب األبيض عيار 18
قيراط ،ببراغماتية صناعة الساعات التي كانت سائدة في عشرينيات القرن الماضي ،والتي كانت
تشكل خاللها جماليات الساعة شرط ًا أساسي ًا لخدمة وظيفتها بشكل كامل.

عرض أصلي
ً
أصال بالذهب الوردي عيار
يتم تقديم ساعة “تراديسيونل كومبليت كالندر” الجديدة ،التي تتوفر
 18قيراط ًا ،في علبة بقطر  41مم من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا وتتميز بميناء رمادي أردوازي
مطعم بلمسة مخملية  .يضفي هذا األسلوب الجديد مظهر ًا معاصر ًا يسلط الضوء على بنية
ّ
شاشاتها .على عكس التقويمات الثالثية القياسية ،يتم وضع مؤشرات اليوم والشهر حول
حافة الميناء وليس في المركز ،في حين يتم اإلشارة إلى التاريخ بشكل خفي بواسطة عقرب
مركزي مائل على شكل هالل .يحرر هذا الترتيب األصلي مساحة من أجل عمر القمر ودقة مراحله
التي تظهر على الجزء السفلي من الميناء.
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حركة كاليبر  :2460 QCL/1تقويم كامل ومراحل قمر دقيقة
يتم تشغيل ساعة “تراديسيونل كومبليت كالندر ” بحركة كاليبر  .2460/QL/1يمثل هذا النوع
من التقويم ثالثي العرض تعقيد ًاأصبح جزء ًا ال يتجزأ من تراث الدار .تعتبر حركة كاليبر 2460/QL/1
بمكوناتها الـ  308نسخة متطورة من كاليبر  ،2450وهي أول حركة ذاتية التعبئة تم تصميمها
وتطويرها بالكامل بواسطة ڤاشرون كونستنتان  .تم تجهيزها بآلية توقف الثواني ،وتنبض
بمعدل  28800هزة ترددية في الساعة ،ولديها احتياطي طاقة لمدة  40ساعة  -باإلضافة
إلى مؤشرات التقويم الثالثية -كما أنها تقود مراحل دقيقة للقمر تتطلب تصحيح ًا واحد ًا فقط
كل  122عام ًا .تتميز هذه الحركة بوزن متأرجح من الذهب عيار  22قيراط ًا بتصميم مستوحى من
شعار الدار المالطي المتقاطع ،وتحمل من الجهة الخلفية المرئية جميع اللمسات النهائية التي
يتوقعها المرء من عيار الساعات الفاخرة ،مثل اللوح األساسي الدائري والجسور المشطوفة
المزينة بشكل كوت دو جنيف .تقاوم ساعة “تراديسيونل كومبليت كالندر” ضغط المياه حتى
عمق  30متر ًا ،وهي مزودة بحزام أسود من جلد التمساح الميسيسيبي مثبت بإبزيم دبوس من
الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا.
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ملخص
إن ساعة “تراديسيونل كومبليت كالندر” مشبعة بروح صناعة الساعات التقليدية الراقية في
القرن الثامن عشر ،حيث الجماليات كانت تعمل في خدمة الوظيفة .يتم تشغيل الساعة بحركة
ذاتية التعبئة كاليبر  ،2460 QCL/1وهي حركة مزودة بوظيفة مفيدة تعرض تقويم ًا ثالثي ًا ،
مع دقة في قياس عمر القمر ومراحلهُ .يشار إلى اليوم والشهر بفتحات حول حافة الميناء،
بينما يظهر التاريخ بواسطة عقرب مركزي برأس هالل .هذا الطراز الجديد لساعة “تراديسيونل
كومبليت كالندر ” يختار علبة من الذهب األبيض عيار  18قيراط وميناء رمادي ًا أردوازي ًا بلمسة
مخملية ،ويتزين بحزام أسود من جلد التمساح.
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المواصفات التقنية
تراديسيونل كومبليت كالندر
المرجع

4010T/000G-B740

الحركة

2460 QCL/1

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،الثواني المركزية

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  29ملم (’’’¼ ،)11سماكتها  5.40ملم
 40ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 4هرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 308قطع
 27جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

تقويم دائم (يوم األسبوع ،التاريخ ،الشهر)
مراحل قمر دقيقة
عمر القمر
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العلبة

ذهب أبيض  18قيراط ًا
قطرها  41ملم ،سماكتها  10.7ملم
خلفية من كريستال السافير الشفاف
خاضعة الختبار مقاومة ضغط المياه حتى عمق  3بار ( 30مترا تقريبا)

الميناء

رمادي أردوازي بلمسة مخملية
إشارات ساعات مطبقة مع شعار الدار المقطع من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا
أقمار من الذهب األبيض  18قيراط ًا

الحزام

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األسود مع بطانية من جلد العجل،
خياطة تتماشى مع لون الحزام ،ومربعات عريضة

المشبك

ذهب أبيض عيار  18قيراط ًا
شعار مالطا نصفي مصقول

ملخص
المواصفات التقنية

ّ
مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات
تأسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ً
ً
أجياال من الحرفيين.
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت
محافظة على تاريخ عريق من التميّز
دون انقطاع لنحو  265عام ًا
ّ
ّ
تتولى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة،

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد ڤاشرون كونستنتان تراث ًا ال ُيضاهى وروح ًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية“ :باتريموني” و“ميتييه دار” و“أوڤرسيز”
ّ
و“فيفتي سيكس” و“هيستوريك” .كما وتقدّ م لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب

عبر قسم “لي كابينوتييه”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

