
كرونوغراف أوڤرسيز 

2022 الجديد إصدار 

5N 1000/750 يتوافق مع الميناء األيقوني  إصدار كامل من الذهب الوردي   •
للمجموعة المطلي بالورنيش األزرق، مع لمسة نهائية من الساتان، تشبه 

أشعة الشمس المشرقة.

آلية ذاتية التعبئة من صنع الدار: عيار 5200 مزود بعجلة عمودية مزينة ببراغي   •
مالطية على شكل شعار الدار وتتميز بوزن متذبذب من الذهب 1000/916

تتيح  أحزمة   / أساور  بثالثة  مزودة  االستخدامات  ومتعددة  أنيقة  ساعة   •
إمكانية التبديل بدون أدوات
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كرونوغراف أوڤرسيز 

المواصفات التقنية
5500V/110R-B952 المرجع 

عيار 5200 الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
ميزان تأرجحي خاص بأوڤرسيز من الذهب 22 قيراطًا  

قطرها 30.6 ملم )´´´¼13(، سماكتها 6.6 ملم  
52 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

4 هيرتز )28.000 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  
263 جزءًا  

54 جوهرة  
ساعة حائزة على شهادة جنيف مصدقة  

ساعات ودقائق المؤشرات 
ثواني صغيرة عند مؤشر الـ 9  

التاريخ  
كرونوغراف بعجلة عمودية )عداد 30 دقيقة و 12 ساعة(  

5N ذهب وردي عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 42.5 ملم، سماكتها 13.7 ملم  

حلقة غالف حديدية ناعمة تضمن حماية ضد المغناطيسية  
تاج ُمثبَّت ببراغي وأزرار دفع بقفل لولبي تلف ربع لفة  

خلفية علبة من كريستال السافير الشفاف  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 15 بار )150 مترا تقريبًا(  

قاعدة شفافة مطلية بالورنيش باللون األزرق الفاتح، ذات تشطيب الساتان أشبه بأشعة الشمس الساتان،   الميناء 
مع شفة ذات تشطيب مخملي، وعدادات حلزونية 

عالمات الساعات وعقارب الساعات والدقائق من الذهب الوردي عيار 18 قيراط 5N مكسوة بمادة    
®Super-LumiNova الزرقاء

ذهب وردي عيار 18 قيراطًا 5N )وصالت مصقولة بشعار مالطا النصفي مع تشطيب الساتان(،   السوار 
مثبتة بمشبك ثالثي الطي من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N مع أزرار ضغط ونظام تبديل مريح

جلد العجل األزرق مع خياطة باللون الرمادي الفاتح أساور إضافية 
مطاط أزرق  

 5N كل حزام إضافي يأتي مع مشبك من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشابك 

يتوفر هذا اإلصدار حصريًا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
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