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أضافت ڤاشرون كونستنتان طرازات جديدة إلى مجموعتي "تراديسيونل" و"باتريموني" الموجهة   •
للنساء.

ساعة تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن، التي يتم تشغيلها بحركة مصنوعة في الدار عيار   • 
QP 1120، تتوفر بنسختين مرصعتين باألحجار الكريمة 36.5 مم ومصنوعتين من الذهب األبيض والذهب 

الوردي على التوالي. 
 ،2450 Q6/3 ساعة باتريموني سلف-وايندنغ، التي يتم تشغيلها بحركة مصنوعة في الدار عيار  •

ُتترجم من خالل أربعة مراجع من الذهب األبيض والذهب الوردي متميزًة بترصيع األحجار الكريمة على 
اإلطار أو الميناءـ، ومتألقًة بموانىء جديدة ذات تأثير متدرج. 

زودت هذه المراجع الستة الجديدة بأحزمة قابلة للتبديل بكبسة زر واحدة.   •

30 مارس -2022 أولت دار ڤاشرون كونستنتان اهتمامًا للساعات النسائية ألكثر من قرنين من  جنيف، 
الزمن. ونراها اليوم تحيي هذا اإلهتمام من خالل الطرازات التي تطلقها في معرض ساعات وعجائب 
2022. ولدت ساعة تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن استجابًة لرغبة النساء المتزايدة في  للعام 
الساعات الميكانيكية المعقدة، حيث تعرض طبيعتها التقنية بطريقة أنثوية بارزة؛ بينما تتباهى ساعة 
باتريموني سلف-وايندنغ بصورة ظلية بسيطة تعكس أناقة خالدة ترمز إلى نوع مميز من الكالسيكية 

في صناعة الساعات.
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ڤاشرون كونستنتان والنساء: قصة محبوكة عبر الزمن
اهتمت النساء في وقت مبكر جًدا بصناعة الساعات، غالًبا لتزين ثيابهن بأشياء كانت في بعض األحيان غير عادية ولكنها 
العديد من  الجوانب العملية، كما تؤكده  مصممة بشكل عام كمجوهرات حقيقية. ومع ذلك، لم يؤثر هذا األمر على 

الساعات الرنانة أو التقويمية المصنوعة للمرأة. وكانت النساء من المعتمدين األوائل لساعات اليد. 

تركت ڤاشرون كونستنتان بصماتها على كل عصر، من ساعات الجيب األولى للسيدات التي صنعت في مطلع القرن الثامن 
عشر وحتى اإلبداعات المعاصرة األنيقة. سواء كانت وظيفية أو احتفالية أو مجوهرات أو ساعات رياضية، عكست إبداعات 
ڤاشرون كونستنتان النسائية باستمرار تطور الحساسيات الفنية وكذلك اتجاهات الموضة. وكانت شاهدة أيضًا على اإلبداع 
الجمالي والتقني المتجدد باستمرار والذي يستهدف النساء، حيث يشكل االهتمام بالتفاصيل تشريًحا لجمال صناعة 

الساعات وهو ميزة فريدة من نوعها لدى الدار. 

تتيح أرشيفات ڤاشرون كونستنتان إمكانية تتبع أصول الساعات النسائية التي تم إصدارها في وقت مبكر جًدا من تاريخ 
الدار، بما في ذلك ساعة منحوتة من الذهب األصفر مع مكرر األرباع والثواني الصغيرة المنحرفة عن المركز والتي يعود 
1838. وشهدت العقود التالية تعاقب اإلبداعات - التي تحتوي أحياًنا على تعقيدات في مجال صناعة  تاريخها إلى عام 
الساعات وغالًبا ما تكون ثمينة مع علبها من نوع الصياد – وأدت إلى ظهور ساعات اليد األولى التي شكلت إكسسوارًا 

أنثويًا يرجع تاريخ أول مثال لها في مجموعة ڤاشرون كونستنتان إلى عام 1889.

مع بداية القرن العشرين، جسدت إبداعات الدار األنثوية بشكل مثير لإلعجاب روح العصر، مستوحاة في البداية من فن اآلرت 
 Verger نوفو، ثم اآلرت ديكو، مع ميل واضح لساعات المجوهرات. تعاونت دار ڤاشرون كونستنتان مع الوكيل الفرنسي 
حتى عام 1938 وكان له أيضًا حصة من الطرازات الجديدة المخصصة للنساء - والتي ظهرت في بعضها نقوش مستوحاة 
من الفن اآلسيوي أو اليونان القديمة. ومنذ أربعينيات القرن الماضي، بدأت النساء في ارتداء الساعات بشكل حصري تقريًبا 
على المعصم. أفسحت الخطوط الهندسية لفترة آرت ديكو المجال تدريجيًا ألشكال أكثر حسية. ُصممت الساعات "السرية" 
وأظهرت  الوقت،  ذلك  في  خاص  بشكل  شائعة  وكانت  الوقت،  تحكي  كجواهر  الوقت  عرض  تخفي  التي  األغطية   ذات 

ڤاشرون كونستنتان إبداًعا في األسلوب من خالل تصميماتها التي تعكس بوضوح العصر الحديث.

في أعقاب السبعينيات، تجرأت ڤاشرون كونستنتان على تجربة أشكال جديدة متحررة لساعات السيدات، قبل اعتماد 
الخطوط الرياضية من مجموعة أوڤرسيز المخصصة للمرأة العصرية. باإلضافة إلى ذلك، تم تصميم مجموعتي تراديسيونل 
و باتريموني لنقل التطور التقني والصقل الجمالي لقياس الوقت إلى النساء. وقد تم التأكيد على هذا النهج من خالل 
اإلطالق األخير لساعات إيجيري المستوحاة من األزياء الراقية، والتي تجسد خبرة صناعة الساعات وحساسية الرموز األنثوية 
التي تم التأكيد عليها باستمرار على مر القرون. وباالعتماد على هذا اإلرث الرائع، تضيف الدار اليوم طرازات جديدة إلى 

مجموعتي باتريموني و تراديسيونل.

ساعة جيب منقوشة في الذهب األصفر، 1838  1
قطعة مزينة بنحت إللهاتان مجنحة، 1889  2

ساعة بميناء سداسي الشكل، 1923  3
ساعة "1972"، 1976  4

ساعة ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا، 1946   5
كاليستا، 1979  6
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تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن
تكشف الدار عن ساعة نسائية جديدة من ضمن مجموعة ساعات تراديسيونل المشبعة بإرث صناعة الساعات 
أو  البسيطة منها  الساعات،  أنواع  التكيف مع جميع  يتوخى تصميمها أسلوب  العظيمة في جنيف والتي 
المزودة بوظائف تقنية معقدة ومتطورة. تتوافق ساعة تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن مع رغبة النساء 

في الحصول على ساعات معقدة ميكانيكيًا.

زودت الساعة بحركة من تصنيع الدار كاليبر QP 1120 تلعب بأناقة على الجوانب المميزة للتقويم الغريغوري. تعرض 
هذه الحركة األيام والتواريخ واألشهر والسنوات على دورة مدتها أربع سنوات، بما في ذلك مؤشر السنة 
الكبيسة، دون الحاجة إلى التصحيح قبل عام 2100. ويكتمل عرض التقويم هذا بمؤشر أطوار القمر عند الساعة 
6. ميزة أخرى مميزة لهذه الحركة هي الرقة الفائقة: تبلغ سماكتها 4.05 مم فقط، وهي موضوعة في علبة 

بسمك 8.43 مم وقطر 36.5 مم، مما يضمن تناغًما بصرًيا مثالًيا.

تعكس حركة كاليبر QP 1120 خبرة الدار في مجال تصنيع الحركات فائقة الرقة التي مكنتها من تسجيل العديد 
276 والمرئية  من األرقام القياسية من حيث الرقة منذ خمسينيات القرن الماضي. مع مكوناتها البالغ عددها 
تماًما من خالل خلفية العلبة السافيرية، فإن هذه الحركة تعكس أيًضا تقاليد صناعة الساعات النبيلة من خالل 
تشطيبها الدقيق للغاية: لوحة بحبيبات دائرية على جانب الميناء، ولوحة رئيسية وجسور مزينة بزخرفة كوت دو 
جنيف على الخلفية، مشطوفة يدوًيا، ثقوب دائرية من الساتان وقطار سريع بأسنان مصقولة. كما تم تزيين 
الوزن المتأرجح الذي يتميز بقطعة من الذهب عيار 22 قيراًطا بزخرفات كوت دو جنيف مع عمل مفتوح على شكل 

الشعار المالطي للدار.

هذه الساعة التي يعكس صقلها الجمالي صدى تطورها التقني تشيد برموز هوية ڤاشرون كونستنتان، 
حيث يتم التعبير عن السعي لتحقيق التميز من خالل أصغر التفاصيل، وحتى غير المرئية. تتوفر الساعة بإصدارات 
5N، وهي مستوحاة من طرازات ڤاشرون  18 قيراًطا  18 قيراًطا والذهب الوردي عيار  من الذهب األبيض عيار 
كونستنتان العائدة إلى النصف األول من القرن الماضي. تتميز بإحساس قوي بالتبسيط الذي يميز المجموعة، 
مزينة ببعض الميزات الخاصة مثل العروات المتدرجة والعلبة الخلفية، باإلضافة إلى عقارب من نوع "دوفين" تحلق 
فوق مسار دقائق للسكك الحديدية تتخللها عالمات ساعات من نوع الهراوات. تماشًيا مع الروح المنهجية في 
ذلك الوقت، والتي كانت تنص على أن هذه الوظيفة يجب أن تملي الشكل، فقد تم تصميم هذه الساعة ذات 

التقويم الدائم خصيًصا لتسهيل قراءة مؤشرات التقويم بفضل اإلطار النحيف الذي يوفر فتحة ميناء أكبر.

تزين الميناء بعرق اللؤلؤ من اللون األزرق الرمادي المظلل للطراز المصنوع من الذهب األبيض وعرق اللؤلؤ األبيض 
للطراز المصنوع من الذهب الوردي. يحمل قرص أطوار القمر نفس ألوان الميناء، في حين أن تصوير القمر والنجوم 
يتخذ نفس اللون الذهبي للعلبة، مكتمل بلمسة نهائية أوبالين. وفي لمسة أخيرة من األناقة، تم ترصيع الحافة 

والجزء العلوي من العروات بدقة مع 76 ماسة قطع دائري، في حين أن التاج مزين بماسة مستديرة.

ألول مرة في المجموعة، تم تجهيز ساعة تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن بحزام قابل للتبديل يمكن 
تثبيته بلمسة زر ضغط ودون الحاجة إلى أي أدوات. يأتي كل طراز بحزام من جلد التمساح - أزرق رمادي أو بيج 

وردي - مؤمن بمشبك من الذهب األبيض أو الوردي مرصع بـ 17 ماسة مقطعة بشكل دائري.
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باتريموني سلف-وايندنغ
ترمز ساعة باتريموني سلف-وايندينغ إلى الفن البسيط الذي يتم التعبير عنه من خالل صقل صناعة الساعات. 
1957 بأسلوب كالسيكي  التاريخية  باتريموني المستوحاة من طراز تاريخي لڤاشرون كونساتنتان  مجموعة 
دائري رفيع للغاية وأناقة خالدة، تم تمييزها منذ إطالقها في عام 2004 بجماليات صناعة الساعات المتحفظة 
والراقية. تماشًيا مع روح النقاء المميزة للمجموعة، تمت إعادة النظر في أبعاد طرازات باتريموني الجديدة. أعيد 
18 قيراًطا أو الذهب الوردي  36.5 مم المصنوع من الذهب األبيض عيار  تصميم منحنى العلبة التي يبلغ قطرها 

عيار 18 قيراًطا 5N، في حين تم تقريب التاج بمهارة.

الميناء المحدب قلياًل الذي اجتاحته عقارب على شكل أوراق الشجر متبعة منحنياته تتميز بظالل رقيقة من اللون 
األزرق الداكن لطراز الذهب األبيض والوردي الخفيف لطراز الذهب الوردي. تظهر هذه األلوان بتركيبة ذات تأثير 
متدرج تكون أفتح في الوسط وأغمق تدريجًيا باتجاه حافة الميناء، وبالتالي تجلب الضوء والعمق إلى عرض 
الساعات والدقائق والثواني. تنعكس العناية الممنوحة لكل التفاصيل في قرص التاريخ عند موضع الساعة 6، 
والذي له نفس لون الميناء، وفي التناغم الدقيق لترصيع األحجار على الطرازات. يتميز كل طراز من الطرازين إما 
بإطار مرصع بـ 72 ماسة مقطوعة بشكل دائري تضيء مسار الدقائق الدائري، أو مسار الدقائق نفسه المكون 
المطبقة. يعكس ترصيع مسار  الذهبية  الساعات  بين عالمات  48 ماسة مقطوعة مستديرة موضوعة  من 
الدقائق، وهو عملية معقدة يتم إجراؤها على سطح مقبب تحته، نهًجا في صناعة الساعات تكون فيه كل 

التفاصيل ضرورية لتشريح ساعات ڤاشرون كونستنتان.

يتم تشغيل هذه المراجع األربعة الجديدة من خالل عروض الحركة الداخلية Q6/3 2450 للساعات والدقائق جنًبا 
إلى جنب مع الثواني المركزية وتاريخ من نوع الفتحة. تدق الحركة بمعدل 28800 هزة ترددية في الساعة - حل 
وسط ممتاز بين الدقة والموثوقية – مع احتياطي طاقة يعمل لمدة 40 ساعة. ال تتخطى سماكة هذه الحركة 
3.6 مم. يتوافق تشطيبها، كتشطيب العلبة، مع معايير عالمة جنيف  196 مكوًنا  ذاتية التعبئة المكونة من 
المميزةHallmark of Geneva مثل اللوحة الرئيسية ذات الحبيبات الدائرية والجسور المشطوفة يدوًيا والمزينة 
Côtes de Genève ، والزنابك المستوية، وقطار الذهاب مع أحواض ومسننات مصقولة. يكشف الغطاء  بزخرفة 

الخلفي الشفاف أيًضا عن وزن متأرجح من الذهب عيار 22 قيراًطا مستوحى من شعار الدار المالطي.

تتميز ساعات باتريموني الجديدة هذه بأحزمة قابلة للتبديل باللون األزرق الليلي أو جلد التمساح بلون البيج الوردي 
مع لمسة نهائية من الساتان القزحي. يمكن إزالتها واستبدالها بلمسة زر ضغط، دون الحاجة إلى أي أدوات.
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 The Anatomy of Beauty® تشريج الجمال
تجسد طرازات تراديسيونل وباتريموني الجديدة بامتياز من موضوع "تشريح الجمال" ®Anatomy of Beauty الذي 
تتبناه دار ڤاشرون كونستنتان في عام 2022 والذي يحتفي بقدرتها الفائقة على اإلهتمام بأدق التفاصيل. يتم 
التعبير عن هذه الدقة الشديدة من خالل الخيارات والتفضيالت الجمالية للمصممين وكذلك في أعمال التشطيب 
االهتمام  هذا  من  كونستنتان  ڤاشرون  ساعة  مكونات  جميع  تستفيد  الحرفيون.  بها  يقوم  التي  الدقيقة 
الدقيق، حتى تلك التي تظل غير مرئية بمجرد تجميع الحركة. سيالحظ أصحاب العين الثاقبة عمل نقش الغيوشيه 
الرائع على الميناء أو مسار الدقائق المرصعة باألحجار الكريمة؛ 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؛ وأخيًرا، سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة التي تصور سفينة تتقاذفها 
مياه البحر العاصف والساطع بالبرق. في دار ڤاشرون كونستنتان، يشكل االهتمام الدقيق بالتفاصيل تشريًحا 

للجمال ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
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نظرة عامة

ڤاشرون كونستنتان 
والنساء: قصة محبوكة 

عبر الزمن

تراديسيونل بيربتشويل 
كالندر ألترا-ثن

 باتريموني 
سلف-وايندنغ

 تشريج الجمال 
 The Anatomy of Beauty®

ملخص

المواصفات التقنية

تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن
باتريموني سلف-وايندنغ

ساعات نسائية

ملخص
من ساعات الجيب األولى في مطلع القرن الثامن عشر إلى ساعات اليد المعاصرة ، تمكنت ڤاشرون كونستنتان 

دائًما من التقاط روح العصر وتلبية توقعات النساء.

QP 1120، وهو من صنع الدار، بتقدير كبير من قبل الخبراء، وهو يمنح الحياة لساعة تراديسيونل  يحظى كاليبر 
بيربتشويل كالندر ألترا-ثن المصممة لمعصم النساء. يعكس هذا الطراز الذي يبلغ قطره 36.5 مم تقليد ڤاشرون 
كونستنتان الكبير المعتمد في تعقيدات الساعات، والذي يتم تفسيره بشكل ملحوظ من خالل اإلصدارات 
 5N 18 قيراًطا  18 قيراًطا أو الذهب الوردي عيار  الرقة. تحمل علبتها المصنوعة من الذهب األبيض عيار  فائقة 
رموز هوية مجموعة تراديسيونل التي تتميز بلمسات نهائية دقيقة مصنوعة يدوًيا. تم تصميم موضع زجاجة 
الساعة المرصع باألحجار الكريمة والميناء المرصع بعرق اللؤلؤ المتأللئ بدقة لضمان الوضوح األمثل لمؤشرات 

التقويم.

وفاًء ألناقتها المتحفظة والخالدة الموروثة من خمسينيات القرن الماضي، تكشف ساعة باتريموني الجديدة 
أنثوي أكثر نحافة مع منحنيات معاد تصميمها وميناء مقبب قلياًل مع تدرج عميق  التعبئة عن تشريح  ذاتية 
36.5 مم بالذهب األبيض مع ميناء أزرق غامق أو بالذهب الوردي  ومضيء. يتوفر هذا الطراز الذي يبلغ قطره 
مع ميناء بلون أحمر الخدود الوردي، مكتمل إما بإطار مرصع بـ 72 ماسة ومسار دقائق "لؤلؤي"، أو بإطار ذهبي 
وعالمة مسار الدقائق مرصع بـ 48 ماسة. تنبع البساطة الواضحة لساعة باتريموني ذاتية التعبئة من االهتمام 
Q6/3 2450 ذاتية التعبئة  الدقيق بالتفاصيل، كما هو جلي مع اللمسات األخيرة الموضوعة على حركة كاليبر 

والقائدة لعروض الساعات والدقائق والثواني والتاريخ.

تحريرها  يمكن  للتبديل  قابلة  بأحزمة  باتريموني  و  تراديسيونل  مجموعتي  في  الجديدة  الطرازات  هذه  تتميز 
بلمسة زر واحدة ودون الحاجة إلى أدوات.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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نظرة عامة

ڤاشرون كونستنتان 
والنساء: قصة محبوكة 

عبر الزمن

تراديسيونل بيربتشويل 
كالندر ألترا-ثن

 باتريموني 
سلف-وايندنغ

 تشريج الجمال 
 The Anatomy of Beauty®

ملخص

المواصفات التقنية

تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن
باتريموني سلف-وايندنغ

ساعات نسائية

المواصفات التقنية
تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن

4305T/000G-B948 المراجع  
4305T/000R-B947  

1120 QP كاليبر الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  

قطرها 29.6 مم )'''12(، سماكتها 4.05 مم  
40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة(  
276 مكوًنا  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة وحائزة على عالمة جنيف المميزة   

ساعات، دقائق المؤشرات 
تقويم دائم )يوم األسبوع، التاريخ، عرض لـ 48 شهر مع مؤشر السنة الكبيسة(  

أطوار القمر  

5N ذهب أبيض 18 قيراطًا/ذهب وردي 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 36.5 مم، سماكتها 8.43 مم  

إطار وعروات مرصعة بـ 76 ماسة مستديرة  
خلفية من سافير الكريستال الشفاف  

مقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترًا تقريبًا )3 بار(  

أزرق رمادي/عرق اللؤلؤ األبيض الميناء 
5N عالمات ساعات وعقارب من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب الوردي 18 قيراطًا  

)4305T/000R-B947( بيج وردي /)4305T/000G-B948( أزرق رمادي الحزام 
جلد تمساح ميسيسيبي مع قشرة داخلية من جلد العجل، حافة مخيطة، مربعات   

مع نظام مدمج للتبديل الذاتي  

مشبك دبوس من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب الوردي  المشبك 
18 قيراطًا 5N مرصع بـ17 ماسة مستديرة    

94 ماسة مستديرة، لزنة إجمالية 1.20 قيراطًا تقريبًا   مجموع الترصيع العام 
)الحد األدنى المضمون للقيراط(

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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نظرة عامة

ڤاشرون كونستنتان 
والنساء: قصة محبوكة 

عبر الزمن

تراديسيونل بيربتشويل 
كالندر ألترا-ثن

 باتريموني 
سلف-وايندنغ

 تشريج الجمال 
 The Anatomy of Beauty®

ملخص

المواصفات التقنية

تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن
باتريموني سلف-وايندنغ

ساعات نسائية

المواصفات التقنية
باتريموني سلف-وايندنغ

4115U/000G-B908 المراجع  
4115U/000R-B907  

2450 Q6/3 كاليبر الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
قطرها 26.20 مم )'''¼ 11(، سماكتها 3.60 مم  

40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة(  

196 مكونَا  
27 جوهرة  

ساعة مصدقة وحائزة على عالمة جنيف المميزة   

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 
التاريخ  

5N ذهب أبيض 18 قيراطًا/ذهب وردي 18 قيراطًا العلبة 
إطار مرصع بـ72 ماسة مستديرة  

قطرها 36.5 مم، سماكتها 8.45 مم  
إطار وعروات مرصعة بـ 76 ماسة مستديرة  

خلفية من سافير الكريستال الشفاف  
مقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترًا تقريبًا )3 بار(  

أزرق غامق/بلون أحمر الخدود الوردي، تأثير متدرج الميناء 

منطقة خارجية محدبة مع مسار دقائق دائري "لؤلؤي" مؤلف من 48 لؤلؤة من   
الذهب عيار 18 قيراطا

عالمات ساعات وعقارب ساعات ودقائق من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب   
5N الوردي 18 قيراطًا

أزرق ليلي/بيج وردي من جلد التمساح الميسيسيبي بتأثير الساتان، قشرة داخلية  الحزام 
من جلد العجل، حافة مخيطة، مربعات

مع نظام مدمج للتبديل الذاتي  

5N مشبك دبوس من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب الوردي 18 قيراطًا المشبك 
مصقول بشكل نصف شعار الدار المالطي     

72 ماسة مستديرة، لزنة إجمالية 0.74 قيراطًا تقريبًا )الحد األدنى المضمون للقيراط( مجموع الترصيع العام 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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نظرة عامة

ڤاشرون كونستنتان 
والنساء: قصة محبوكة 

عبر الزمن

تراديسيونل بيربتشويل 
كالندر ألترا-ثن

 باتريموني 
سلف-وايندنغ

 تشريج الجمال 
 The Anatomy of Beauty®

ملخص

المواصفات التقنية

تراديسيونل بيربتشويل كالندر ألترا-ثن
باتريموني سلف-وايندنغ

ساعات نسائية

المواصفات التقنية 
باتريموني سلف-وايندنغ

 4110U/000R-B906  المراجع
4110U/000G-B905

2450 Q6/3 كاليبر الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان

ميكانيكية، ذاتية التعبئة
قطرها 26.20 مم )'''¼ 11(، سماكتها 3.60 مم

40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة(

196 مكوًنا
27 جوهرة

ساعة مصدقة وحائزة على عالمة جنيف المميزة 

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 
التاريخ

5N ذهب أبيض 18 قيراطًا/ذهب وردي 18 قيراطًا العلبة 
إطار مرصع بـ 72 ماسة مستديرة

قطرها 36.5 مم، سماكتها 8.45 مم
خلفية من سافير الكريستال الشفاف

مقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترًا تقريبًا )3 بار(

أزرق غامق/بلون أحمر الخدود الوردي، تأثير متدرج الميناء 
منطقة خارجية محدبة مع مسار دقائق دائري "لؤلؤي" مؤلف من 48 لؤلؤة من 

الذهب عيار 18 قيراطًا 
عالمات ساعات وعقارب ساعات ودقائق من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب 

5N الوردي 18 قيراطًا

أزرق ليلي/بيج وردي من جلد التمساح الميسيسيبي بتأثير الساتان،   الحزام 
قشرة داخلية من جلد العجل، حافة مخيطة، مربعات

مع نظام مدمج للتبديل الذاتي

5N مشبك دبوس من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب الوردي 18 قيراطًا المشبك 
مصقول بشكل نصف شعار الدار المالطي 
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تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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