
اإلطالق في 17 نوفمبر 2022

نسخة مرصعة كاملًة بالماس: إيجيري مون فايز جولري  •
-  ترصيع كامل بواسطة 1377 ماسة بعيار إجمالي 12.35 قيراطًا تقريبًا   

)ضمان الحد األدنى لعيار القيراط(   
-  لتعزيز تألق الماس الذي يزين الميناء، يتميز األخير بقاعدة من الذهب األبيض، في حين أن الحافة   
والحلقة المركزية وحلقة طور القمر مصنوعة من الذهب الوردي. وتظهر أقمار عرق اللؤلؤ تحت 

السحب المعدنية الشفافة من السافير.

نسخة ذو ميناء وعلبة مرصعين بالماس: إيجيري مون فايز دايمند-بافيه  •
-  ميناء وعلبة مرصعان بـ 845 ماسة بعيار إجمالي يبلغ 5.45 قيراًطا تقريبًا   

)ضمان الحد األدنى لعيار القيراط( وحزام قابل للتبديل من جلد التمساح أو الساتان.    
-  لتعزيز تألق الماس الذي يزين الميناء، يتميز األخير بقاعدة من الذهب األبيض، في حين أن الحافة   
والحلقة المركزية وحلقة طور القمر مصنوعة من الذهب الوردي. وتظهر أقمار عرق اللؤلؤ تحت 

السحب المعدنية الشفافة من السافير. 

نسخة جديدة مع سوار متدفق من الذهب الوردي: إيجيري مون فايز   •
-  علبة من الذهب الوردي مقاس 37 ملم منمقة بـ 58 ماسة، وميناء مزين بحلقة من الذهب الوردي   

مرصعة بـ 36 ماسة، عيار إجمالي 1.10 قيراطًا تقريبًا )ضمان الحد األدنى لعيار القيراط(
-  أقمار ذهبية خلف سحب من عرق اللؤلؤ.  

-  سوار متدفق من الذهب الوردي بتأثير من النوع الشبكي يضمن األفضلية من حيث مالءمة اإلرتداء   
على المعصم.

مجموعة إيجيري
ابتكارات جديدة من "مون فايز" بالذهب الوردي

إيجيري مون فايز جولري
إيجيري مون فايز دايمند بافيه

إيجيري مون فايز
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8016F/127R-B977 المرجع  

1088 L العيار 
حركة مصنعة من قبل الدار  

ميكانيكية، تعبئة ذاتية  
30 ملم )’’’9( من حيث القطر، 5.03 من حيث السماكة  

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

164 مكونًا  
26 جوهرة  

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 
طور القمر  

  
علبة من الذهب الزهري 5N 18 قيراطًا مرصعة بـ 246 ماسة براقة العلبة 

قطرها 37 ملم، سماكتها 10.53 ملم  
التاج مرصع بماسة تقطيع الوردة  

خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 3 بار )30 مترًا تقريبًا(  

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا مرصع بـ 510 ماسات براقة الميناء 
حلقات مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا  

مسار دقائق "لؤلؤة" دائري  
أقمار من عرق اللؤلؤ خلف سحابة من الكريستال السافيري الشقاف  

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا  

سوار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا مرصع بـ 620 ماسة براقة سوار/أحزمة 
  

مشبك قابل للطي من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا المشابك 
  

مجموع الترصيع
1377 ماسة بزنة إجمالية تبلغ 12.35 قيراطًا تقريبًا  الماسي 

 
ساعة/طراز حصري متوفر لدى بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.

إيجيري مون فايز جولري

إيجيري مون فايز جولري
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إيجيري مون فايز دايمند بافيه

8006F/000R-B976 المرجع  

1088 L العيار 
حركة مصنعة من قبل الدار  

ميكانيكية، تعبئة ذاتية  
30 ملم )’’’9( من حيث القطر، 5.03 من حيث السماكة  

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

164 مكونًا  
26 جوهرة  

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 
طور القمر  

علبة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا مرصعة بـ 292 ماسة براقة  العلبة 
قطرها 37 ملم، سماكتها 10.53 ملم  

التاج مرصع بماسة تقطيع الوردة  
خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف  

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

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا مرصع بـ 510 ماسات براقة الميناء 
حلقات مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا  

مسار دقائق "لؤلؤة" دائري  
أقمار عرق اللؤلؤ خلف سحابة من الكريستال السافيري الشقاف  

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا  

يتم تسليم الساعة مع سوارين قابلين للتبديل: حزام من جلد سوار/أحزمة 
التمساح الميسيسيبي مع تأثير ساتان باللون األزرق الليلي/سوار من الساتان   

األزرق الليلي

يتم تسليم الساعة مع إبزيمين من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا، كل منهما  المشابك 
مرصع بـ 21 ماسة مستديرة. 

مجموع الترصيع 
845 ماسة بعيار إجمالي 5.45 قيراطًا تقريبًا )ضمان الحد األدنى لعيار القيراط( الماسي 

إيجيري مون فايز جولري
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إيجيري مون فايز

 8005F/120R-H002 المرجع  

1088 L العيار 
حركة مصنعة من قبل الدار  

ميكانيكية، تعبئة ذاتية  
30 ملم )’’’9( من حيث القطر، 5.03 من حيث السماكة  

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

164 مكونًا  
26 جوهرة  

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 
طور القمر  

علبة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا  العلبة 
قطرها 35 ملم، سماكتها 10.08 ملم  

إطارها مرصع بـ 58 ماسة مستديرة  
التاج مرصع بحجر القمر  

خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 3 بار )30 مترًا تقريبًا(  

أوبالين فضي، نمط "طيات" تم إنشاؤه باستخدام تقنية النسيج الميناء 
حلقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا مرصعة بـ 36 ماسة مستديرة   

مسار دقائق "لؤلؤة" دائري  
أقمار ذهبية خلف سحب من عرق اللؤلؤ  

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا  

سوار 5N عيار 18 قيراطًا مع مشبك ثالثي الطيات وأزرار ضاغطة  سوار/أإبزيم 

مجموع الترصيع 
94 ماسة بعيار إجمالي يبلغ 1.10 قيراطًا تقريبًا )ضمان الحد األدنى لعيار القيراط( الماسي 

إيجيري مون فايز جولري
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