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شخصية رياضية وأناقة متنوعة: إنها ساعة أوڤرسيز كرونوغراف التي   •
تكشف عن وجهها الجديد. 

حركة مصنوعة في الدار كاليبر 5200 مع حركة ذاتية التعبئة ذي عجلة   •
عمودية ووزن متذبذب من الذهب عيار 22 قيراطًا تتزين بوردة بوصلة. 

سوار / حزامان مع نظام تبديل بدون أدوات يتم تسليمهم مع الساعة:   •
الفوالذ، جلد العجل، المطاط.

"بالنسبة للدار، لطالما أبدت كرونوغرافات أوڤرسيز رغبة في تحقيق 
 إنجازات خاضعة للرقابة وخطيرة من حيث البراعة واإلتقان، 

 ورغبة في استكشاف مناطق أخرى في صناعة الساعات 
وتجربة مجاالت إبداعية جديدة."

الكرونوغراف في مجموعة أوڤرسيز

ر  ا د جعلت   ، عة لمجمو ا في  ف  ا غر نو و كر ل  و أ ق  طال إ مع   ،1999 م  عا  في 
ڤاشرون كونستنتان ساعات أوڤرسيز رمًزا لمتعة صناعة الساعات الموجهة نحو السفر 
والهروب من الواقع. وفي عام 2004، تطور تصميم هذه الكرونوغرافات ليصبح جزًءا من 
زخم استكشافي دائم. وأخيًرا، في عام 2016، فتحت الدار آفاًقا جديدة لهذه الساعات 
روحها  على  الحفاظ  مع  فيها  النظر  ُمعاد  بإطاللة  تتميز  مجموعة  خالل  من  الرمزية 
األولية الرياضية األنيقة للغاية. ومن خالل المزج الحذق بين األناقة والشخصية المتميزة، 
ترك كرونوغراف أوڤرسيز بصمة ال ُتمحى في تاريخ الدار بحوافها المميزة ذات الجوانب 

الستة، وحركتها الداخلية ذاتية التعبئة وتوقيعها المرئي الواضح.
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طراز جديد

المجموعة اآلن على كرونوغراف في إصدار جديد  التقليد، تشتمل  تماشًيا مع هذا 
"باندا" فوالذي: ميناء فضي اللون بلمسة نهائية من الساتان، وعدادات سوداء حلزونية، 
18 قيراًطا،  وحافة سوداء مخملية، وعالمات ساعات وساعات من الذهب األبيض عيار 

وعقارب الدقائق والثواني والعدادات المنمقة بمادة سوبر-لومينوڤا®.

يعود المبدأ الجمالي لـ "باندا" إلى الساعات المخصصة لرياضة السيارات في الستينيات. 
باإلضافة إلى ديناميكيات الرسوم البيانية، يضمن التباين الفاتح والداكن رؤية محّسنة 
ويسلط الضوء على المؤشرات التي توفرها وظيفة الكرونوغراف. ينقل هذا المخطط 
ذو اللونين أسلوًبا مميًزا وشخصية قوية، معززة بسوار / حزامين مع نظام للتبديل يتيح 

لمن يرتديها تغيير أسلوبه في بضع ثواٍن دون الحاجة إلى أي أدوات.

يوضح كريستيان سلموني، مدير قسم التصميم والتراث في الدار قائاًل: "منذ ابتكارها 
20 عاًما، لطالما كانت كرونوغرافات أوڤرسيز مترادفة مع اإلستكشاف  قبل أكثر من 
في الدار". ويضيف قائاًل: "تجمع هذه الساعات متعددة االستخدامات بين روح صناعة 
الساعات الفاخرة التي تميز ڤاشرون كونستنتان واألناقة الرياضية الراقية التي توحي 
بها وظيفة الكرونوغراف. وبطريقة ما، لطالما أبدت كرونوغرافات أوڤرسيز رغبة في 
تحقيق إنجازات خاضعة للرقابة وخطيرة من حيث البراعة واإلتقان وهي رغبة الستكشاف 

مناطق أخرى في صناعة الساعات وتجربة مجاالت إبداعية جديدة ".
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يتميز القلب الميكانيكي للساعة، عيار 5200 ذاتي التعبئة، بوزن متذبذب من الذهب عيار 
22 قيراًطا مزيًنا بوردة بوصلة، رمز السفر واالستكشاف، يمكن رؤيته من خالل خلفية 
برميل مزدوج مزود بعجلة  أيًضا على  الحركة  المصنوعة من السافير. وتحتوي  العلبة 
في  للتحكم  وتستخدم  المالطي  الدار  شعار  شكل  على  لولب  مع  كاملة  عمودية 
وظيفة بدء وإيقاف إعادة ضبط الكرونوغراف. وباإلضافة إلى ذلك، تم تزويد هذه اآللية 
الموثوقة والدقيقة بقابض رأسي لمنع أي اهتزاز محتمل في العقارب عند بدء تشغيل 

الكرونوغراف.

تعكس هذه الساعة الجديدة األناقة المتنوعة للمجموعة بفضل نظام سوار المعصم 
القابل للتبديل الذي يمّكن مرتديها من التبديل بدون أدوات من سوار فوالذي مع روابط 

متقاطعة نصف مالطية إلى جلد العجل أو حزام مطاطي أسود.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


5

نظرة عامة
  

طراز جديد
  

مقابلة مع كريستيان 
سلموني

  

ملخص
  

مواصفات تقنية

أوڤرسيز كرونوغراف
األناقة العفوية ذو نمطية ثنائية اللون

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


6

نظرة عامة
  

طراز جديد
  

مقابلة مع كريستيان 
سلموني

  

ملخص
  

مواصفات تقنية

أوڤرسيز كرونوغراف
األناقة العفوية ذو نمطية ثنائية اللون

مقابلة مع كريستيان سلموني

"تعبير الساعة عن رحلة استكشافية"

ما هي الروح التي تنقلها ساعة كرونوغراف أوڤرسيز الجديدة "باندا"؟

إنها مترادفة مع االستكشاف من خالل الجمع بين الروح الفطرية لڤاشرون كونستنتان 
الوقت  قياس  وظيفة  بها  توحي  التي  الراقية  الرياضية  واألناقة  الفاخرة  للساعات 

القصير. إنها تشير إلى شرعية مفهوم األناقة الرياضية في صناعة الساعات الفاخرة.

ما هي جذور هذه الساعة من كرونوغراف أوڤرسيز؟

البعض  يعتبرها  التعبئة  ذاتية  بنماذج   1996 عام  في  أوڤرسيز  مجموعة  إطالق  تم 
1977. ويمكن التعرف علي ساعة  222 الشهير الذي تم إطالقه في عام  ورثة للطراز 
السداسية  والجوانب  المتقاطع  الشكل  ذي  المالطي  إطارها  خالل  من  أوڤرسيز 
الساعة  كانت  لطالما  وهي  الهندسي،  الشكل  وصالت  مع  المتكامل  وسوارها 
الرياضية األنيقة المثالية من قبل ڤاشرون كونستنتان منذ إطالقها. واليوم، يعتبر هذا 

الكرونوغراف الجديدخير خلف لخير سلف.

يختار كرونوغراف أوڤرسيز "باندا" النمطية. هل هذا االختيار  مدفوع بالرغبة في 
اإلنسجام مع العصر؟

بالنسبة إلى ڤاشرون كونستنتان، تعبر ساعات أوڤرسيز عن رغبتها في االستكشاف 
في جميع المناطق: فهي أنيقة وذات شخصية قوية وقابلة للتكيف مع كل موقف 
عبر نظام التبديل. وبالتالي يمكن تزويد هذا الطراز الجديد بسوار فوالذي لمظهر غير 
رسمي، أو بحزام جلدي لمظهر أكثر أناقة، أو بإصدار مطاطي أسود لالرتداء الرياضي.
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ملخص

ترحب مجموعة أوڤرسيز بساعة كرونوغراف جديدة في إصدار متباين "باندا". حيث توحد 
الرياضي للمجموعة مع مزاجها المتنوع بفضل نظام  هذه الجمالية الجديدة الطابع 
قابل للتبديل للسوار/الحزامان المرفقين مع الساعة. وباإلضافة إلى الجمالية المميزة 
5200 الداخلي، المزود ببرميل مزدوج من  للغاية، فقد تم تحسين األداء الفني لكاليبر 
خالل عجلة عمودية تعمل على تشغيل وظيفة الكرونوغراف وإيقافها وإعادة ضبطها.
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مواصفات تقنية
أوڤرسيز كرونوغراف

5500V/110A-B686 المرجع 

كاليبر 5200 الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
وزن متذبذب أوڤرسيز 22 قيراًطا  

قطرها 30.6 مم )¼13’’’، سماكتها 6.6 مم  
52 ساعة تقريًبا من احتياطي الطاقة  

4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة(  
263 مكونًا  
54 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

ساعات ودقائق المؤشرات 
ثواني صغيرة عند الـ 9  

التاريخ  
كرونوغراف بعجلة عمودية )عدادا 30 دقيقة و12 ساعة(  

 
فوالذ غير قابل للصدأ العلبة 

قطرها 42.5 مم، سماكتها 13.7 مم  
حلقة غالف حديدية ناعمة تضمن حماية ضد المغناطيسية  

تاج ُمثبَّت ببراغي وأجزاء دفع بقفل لولبي ربع لفة  
خلفية العلبة الشفافة من الكريستال السافيري  

تم اختبار مقاومة الماء عند ضغط 15 بار )حوالي 150 متًرا(  

قاعدة بلون فضي، مع طالء بلمسة نهائية من الساتان، ورنيش شفاف الميناء 
حافة سوداء ذات تشطيبات مخملية وعدادات حلزونية  

عالمات ساعات وساعات ودقائق وثواني وعدادات من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا،   
مظللة بمادة سوبر-لومينوفا®  

فوالذي، شعار مالطا نصفي ووصالت مصقولة بالساتان سوار 
 

جلد العجل األسود مع درزات رمادية  أحزمة إضافية 
مطاط أسود  

سوار الفوالذ المقاوم للصدأ مؤّمن بمشبك قابل للطي ثالثي الشفرات من الفوالذ المقاوم  مشابك 
للصدأ مع قطع دفع ونظام تعديل مريح  

يتم تسليمها بمشبك قابل للطي ثالثي الشفرات من الفوالذ المقاوم للصدأ مع قطع دفع  
ونظام قابل للتبديل حاصل على براءة اختراع متوافق مع كال األحزمة اإلضافية  

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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تأسست دار ڤاشرون كونستنتان عام 1755، وهي األقدم في العالم من حيث العمل المتواصل في صناعة الساعات منذ حوالى 

270 عامًا، محافظة بإخالص على استمرارية تراثها الفخور في صناعة الساعات المتميزة وتطور أساليب التصميم عبر أجيال من 

الحرفيين المتمرسين. 

في ذروة ابتكار الساعات الراقية بأناقة رصينة، تقدم الدار ساعات بتقنيات جمالية وتقنية فريدة بمستوى عال من اللمسات األخيرة.

تعيد ڤاشرون كونستنتان إلى الحياة إرثها اإلستثنائي وروحها اإلبداعية من خالل مجموعاتها: باتريموني وتراديسيونل وميتييه 

ساعات  على  للحصول  النادرة   الفرصة  المميزين  لعمالئها  تقدم  كما  وايجيري.  هيستوريك  سيكس  وفيفتي  وأوڤرسيز  دار 

كالسيكية ضمن مجموعة "لي كوليكسيونور" المتنوعة باإلضافة إلى ابتكارات فريدة ومخصصة بفضلها قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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