أوڤرسيز بيربتشويل كالندر
ألترا-ثن سكولوتون
ترجمة جديدة بحلة شفافة
من الذهب الزهري تؤطر ميناء أزرق اللون

أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثن سكولوتون

ترجمة جديدة بحلة شفافة من الذهب الزهري تؤطر ميناء أزرق اللون
نظرة عامة
طبيعة معقدة تتجاوز
تعقيدات صناعة الساعات
• حركة هيكلية فائقة الرقة من صنع الدار ،كاليبر  1120 QPSQ/1مع تقويم دائم
• علبة فائقة الرقة تبلغ سماكتها  8.1ملم
• ثالثة أساور  /أحزمة قابلة للتبديل وخالية من األدوات

جنيف 30 ،مارس  2022 -ينضم طراز أوڤرسيز ألترا-ثن بيربتشويل كالندر اليوم إلى المجموعة بحلة جديدة.
تتميز هذه القطعة المكسوة بالذهب بطابعها المعاصر وتفوقها الطبيعي في علم قياس الزمن ،وقد تم
تكبيرها بواسطة ميناء من السافير الذي يدعو إلى الغوص في قلب هيكلها واستكشاف تقويمها الدائم
الرفيع للغاية والمفتوح بالكامل كاليبر .1120 QPSQ/1
الساعات فائقة الرقة هي جزء من تقاليد صناعة الساعات الكبرى للدار .لطالما تم اعتبارها المسعى األسمى
في العالم الميكانيكي حيث النحافة الشديدة تشكل رمز ًا لألناقة والرقي .الرقة االستثنائية للعلبة ،واالهتمام
الدقيق بالتفاصيل ،والخيارات الجمالية الجريئة – مواصفات تختصر هذا المسعي القديم المتأصل في جذور
دار ڤاشرون كونستنتان وتكشف عن تشريح الجمال الذي يخص ابتكارات الدار .ميزت الدار نفسها في مطلع
ثالثينيات القرن الماضي بساعات للجيب فائقة الرقة ،ثم بساعات للمعصم التي كانت من أنحف ساعات جيلها
في خمسينيات القرن الماضي .في عام  ،2016برزت مجموعة أوڤرسيز من خالل توقيع جمالي جديد حيث أضحت
جزءا طبيع ًيا من المغامرة ،ونتج عنه بالتالي ساعة أوڤرسيز فائقة الرقة
المعايرات غير المسبوقة والرقة الفائقة ً
مع تقويم دائم.

طراز يحصد الجوائز
قيراطا  5Nإلى جانب مينائها األزرق تفتح الباب أمام جميع
إن هذه الترجمة الهيكلية الجديدة من الذهب الزهري عيار 18
ً
االحتماالت .لقد فاز هذا الطراز المشهور بطابعه التقني والمبتكر بجائزة  Calendar and Astronomy Watchفي Grand Prix
 d'Horlogerie de Genèveفي عام  .2020من أجل تتبع السمات المميزة للتقويم الغريغوري ،يجب أن يكون التقويم الدائم

يوما ،على شكل صفيحة يتم برمجة الفترات الشهرية المختلفة عليها حسب األصول.
ً
مزودا بذاكرة ميكانيكية تبلغ ً 1،461

يوما ،باإلضافة إلى السنوات
وبالتالي يمكن لآللية أن تشير دون الحاجة إلى تصحيح الشهور المؤلفة من  28و 30وً 31
الكبيسة .في طراز أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثن ،يتم استكمال عرض اليوم والتاريخ على طول المحور األفقي
على المحور الرأسي بمؤشر الشهر عبر أربع سنوات ،بينما يتم وضع مؤشر طور القمر بشكل متماثل عند موضع
الساعة  6أسفل الزجاج المعتم .التعديل التالي للتاريخ سيحدث فقط في عام  ،2100سنة زمنية قابلة للقسمة على
أربعة ولكن ليس على  ،400وبالتالي ليست سنة كبيسة – وهذه حالة تفرد أخرى في التقويم الغريغوري.
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طبيعة معقدة تتجاوز تعقيدات صناعة الساعات
اختارت الدار كاليبر  1120ذاتي التعبئة لتعزيز هذه الوظيفة المعقدة في عالم الساعات .تعتبر هذه الحركة فائقة الرقة
التي يبلغ سمكها  2.45مم فقط من الكالسيكيات في عالم الساعات الميكانيكية .تكتمل هذه الحركة بوحدة تقويم

قيراطا  5Nبسماكة
دائمة لتشكيل سماكة إجمالية تبلغ  4.05مم ،وهي تقع في قلب علبة من الذهب الوردي عيار 18
ً

إجمالية تبلغ  8.1مم .يحظى العيار  1120 QPSQ/1بتقدير كبير من قبل هواة جمع الساعات لموثوقيته وأدائه ،وقد تمت

هيكلته بالكامل.

تخصص بحد ذاته يتم تدريسه في مدارس خاصة بمجال صناعة الساعات.
معقدا للغاية وهو
يعد التصميم الهيكلي أم ًرا
ُ
ً
تتمثل المهمة في العمل المفتوح لحركة ميكانيكية عن طريق تفريغ مكوناتها دون المساس بموثوقيتها .ال يتقن
سوى عدد قليل من صانعي الساعات هذا السعي لتحقيق الشفافية إلى جانب تمرين دقيق متقدم .وباإلتقان ذاته،
تم تفريغ وتشطيب وتزيين جميع أجزاء العيار  .1120 QPSQ/1ينبع االهتمام الفني والجمالي الموجه إلى هندسة العيار

والتشطيبات السطحية  -بما في ذلك تلك التي تظل مخفية عن األنظار  -من الخبرة التي تشكل فيها أصغر التفاصيل
تشريح الجمال الذي يميز ساعات الدار.
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معايير عالية ُيعبر عنها من خالل أدق التفاصيل
يدويا على جميع مكوناتها،
استفادت الحركة من أعمال تشطيب صناعة الساعات الفاخرة التي تم إجراؤها بالكامل
ً
ً
مشطوفا لتعزيز تالعب الضوء وإضفاء لمسة دائرية ،أو
يدويا لخلق مظهر أملس مصقول ،يبدو
والتي تم رسمها
ً

ساعة واحدة بثالث إطالالت

شبيه ًا بأشعة الشمس أو منمق ًا بزخرفة دائرية محببة حسب مكانها في قلب العيار .تتجلى الرعاية المخصصة لهذه

تشريج الجمال

قيراطا.
الرئيسية والجسور والميزان المتأرجح المفتوح على شكل الشعار المالطي مع قطعة من الذهب عيار 22
ً
ً
متمتعة باحتياطي طاقة لمدة  40ساعة ،كما ويمكن
تعمل الحركة بمعدل  19800هزة ترددية في الساعة ( 2.75هرتز)

ملخص

التشطيبات من خالل اللون الرمادي الفاتح الذي تقدمه المعالجة اإللكتروليتية  )N-acetylcysteine ) NACللوحة

االستمتاع بمشاهدتها من خالل خلفية من زجاج السافير لعلبة قطرها  41.5مم .على جانب الميناء ،توفر حلقات عرض

التقويم الرفيعة الزرقاء وحافة اللون نفسها رؤية واضحة للعيار ،مع ضمان الوضوح التام.
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ساعة واحدة بثالث إطالالت
بفضل نظام السوار/الحزام البسيط والعملي القابل للتبديل ،يمكن لساعة أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثن

قيراطا  5Nويرافقها حزامان إضافيان من جلد
سكولوتون أن تتكيف مع أي ظرف .تتوفر بسوار من الذهب الوردي عيار 18
ً

قيراطا .5N
العجل والمطاط ،كل منهما مشبك بإبزيم دبوس من الذهب الوردي عيار 18
ً
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تشريج الجمال ®The Anatomy of Beauty
تتو ا فق ا لسا عة ا لهيكلية " أ و ڤر سيز بير بتشو يل كا لند ر أ لتر ا  -ثن " با لكا مل مع مو ضو ع " تشر يح ا لجما ل "

® Anatomy of Beautyالذي تتبناه دار ڤاشرون كونستنتان في عام  ،2022والذي يسلط الضوء على االهتمام االستثنائي
الذي تنطوي عليه العناية بالتفاصيل وصوالً إلى أصغر مكون .يتم التعبير عن هذه الدقة الشديدة من خالل الخيارات

ساعة واحدة بثالث إطالالت
تشريج الجمال

والتفضيالت الجمالية للمصممين وكذلك في أعمال التشطيب الدقيقة التي يقوم بها الحرفيون .تستفيد جميع

®The Anatomy of Beauty

سيالحظ أصحاب العين الثاقبة عمل نقش الغيوشيه الرائع على الميناء أو مسار الدقائق المرصعة باألحجار الكريمة؛

ملخص

مكونات ساعة ڤاشرون كونستنتان من هذا االهتمام الدقيق ،حتى تلك التي تظل غير مرئية بمجرد تجميع الحركة.

وسيحددون مالمح الشعار المالطي للدار على روابط السوار؛ كما وسيالحظون وجود المسمار اللولبي الصغير يعمل
كمؤشر للثواني على عربة التوربيون والتلميع العاكس لمطرقة مكرر الدقائق؛ هذا وسينظرون بعين التقدير للمسة

الحرفيين الرقيقة عند شطف الصفيحة أو تقريب الجسر؛ وأخي ًرا ،سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة التي تصور

سفينة تقاذفها مياه البحر العاصف والساطع بالبرق .في دار ڤاشرون كونستنتان ،يشكل االهتمام الدقيق بالتفاصيل

تشريحا للجمال ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
ً
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ملخص
تقدم دار ڤاشرون كونستنتان ترجمة جديدة لطراز أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثن سكولوتون المصنوع من الذهب
الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nمع ميناء أزرق اللون .هذه الساعة التي فازت بجائزة  Grand Prix d’Horlogerie de Genèveفي عام

ساعة واحدة بثالث إطالالت

 2020مزودة بحركة من تصنيع الدار كاليبر  1120 QPSQ/1تبلغ سماكتها  4.05مم .يتم تسليط الضوء على الحركة الهيكلية

تشريج الجمال

التقويم الغريغوري دون الحاجة إلى أي تعديالت ،من كال جانبي العلبة التي ال تتخطى سماكتها  8.1مم .تكتمل هذه

ملخص

يدويا ،وهي المفضلة لدى هواة جمع الساعات ،من خالل اللون الرمادي لعالج  NACالذي يتم إعطاؤه للوحة
المصنوعة
ً
الرئيسية والجسور والوزن المتأرجح .يمكن النظر بتقدير وإعجاب إلى الطبيعة التقنية للتقويم الدائم ،الذي يتتبع تقلبات
الساعة بنظام السوار/الحزام القابل للتبديل ،وتعكس التقاليد العظيمة لساعات ڤاشرون كونستنتان فائقة الرقة

المشبعة بالروح العصرية التي تميز مجموعة أوڤرسيز.
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ترجمة جديدة بحلة شفافة من الذهب الزهري تؤطر ميناء أزرق اللون
نظرة عامة

المواصفات التقنية
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثن سكولوتون
المرجع

4300V/120R-B642

الحركة

عيار 1120 QPSQ/1
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
ميزان تأرجحي مفتوح مستوحى من تصميم الشعار المالطي مع شريحة من الذهب عيار  22قيراط ًا
عالج NAC
قطرها  29.6مم ('''½ ،)12سماكتها  4.05مم
احتياطي للطاقة بمعدل  40ساعة تقريب ًا
 2.75هيرتز ( 19800هزة ترددية في الساعة)
 276مكون ًا
 36جوهرة
ساعة مصدقة وحائزة على عالمة جنيف المميزة

المؤشرات

ساعات ودقائق
تقويم دائم (تاريخ ،يوم األسبوع ،الشهر ،السنة الكبيسة)
أطوار القمر

العلبة

ذهب وردي عيار  18قيراط ًا 5N
قطرها  41.5مم ،سماكتها  8.1مم
حلقة غالف حديدية ناعمة تضمن حماية ضد المغناطيسية
خلفية العلبة شفافة من الكريستال السافيري
تم اختبار مقاومة الماء حتى عمق  5بار (حوالي  50مت ًرا)

الميناء

سافير
إشارات للساعات وعقارب للساعات والدقائق من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nمع إضاءة بمادة سوبر-لومينوفا

السوار

سوار من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا ( 5Nوصالت في شكل نصف الشعار المالطي مصقولة وملمعة
بالساتان( ،مثبتة بمشبك قابل للطي ثالثي الشفرات من الذهب الوردي عيار 18
قيراطا  5Nمع أزرار دفع
ً
ونظام تعديل مريح

أحزمة إضافية

حزام من جلد العجل األزرق مع غرزات بيضاء
حزام من المطاط األزرق

المشابك

يرفق كل حزام إضافي بمشبك من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا 5N

يتوفر الطراز حصري ًا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
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ّ
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

