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 مم ستفرح أصغر المعاصم  36.5الساعة األصلیة بقطر یبلغ  •
ً  18عیار  5Nلبة من الذھب الوردي ع •  قیراطا
 محورهعرض مائل رمزي مع تاج خارج عن  •

ھذا جرأة  Historique American 1921یجّسد إصدار ات. ساعة نساء المدن األنیقات والراقیإنّھا 
مم، یتألّق  36.5فبعدما أعیدت صیاغتھ بقطر یبلغ  العصر والتنمیق التقني البتكارات فاشرون كونستانتین.

عیار  5Nمودیل العشرینیات الشھیر ھذا بإطاللة أكثر أناقة بعد. علبة بشكل وسادي من الذھب الوردي 
 : یستمّر مودیل2و 1قیراطاً، قراءة للوقت مائلة ممیّزة، تاج خارج عن محوره بین الساعة  18

Historique American 1921  قدیمة الطابع بینما یبقى وفیاً لخصائصھ الالصغیر في التحلّي بسماتھ
 الجمالیة األصلیة. ساعة كالسیكیة إنّما خارجة عن المألوف.

عن بّث الحیاة مجدّداً في التحف الرمزیة إلرث  Historiquesعاماً، لم تتوقّف مجموعة  20طیلة حوالي 
فاشرون كونستانتین التقني والجمالي. وتُصنع ھذه المجموعة المؤلّفة من ساعات أسطوریة أعیدت صیاغتھا 

الساعات النادرة والخبراء في  بنفحة عصریة، بإصدارات محدودة جدّاً، موّجھة الدعوة بذلك إلى ھواة جمع
ي حقبة ُصّمم ف یسعى كثیرون إلى اقتنائھ،تلك القدیمة. ومن بین ھذه الطرازات المبدعة، ثّمة ابتكار أصلي 

استناداً إلى ذلك. ویتمیّز ھذا المودیل  American 1921العشرینیات الصاخبة للسوق األمیركي وسّمي  
الوسادي الشكل الرائد مع عرضھ المائل وتاجھ الخارج عن محوره. إنّھ إصدار أسطوري یُقدّم اآلن وللمّرة 

  مم. 36.5األولى بحجم أصغر یبلغ 

 جرأة ومالءمة

المعصم. ھذا ما شّكل  قراءة الوقت وإبقاء الید على المقود، أو خالل إلقاء خطاب من دون الحاجة إلى برم
الغرض التاریخي والعملي جدّاً لھذه الساعة مع قراءتھا المائلة، الذي صّممتھ فاشرون كونستانتین في 
العشرینیات لعمیل أمیركي یھوى السیارات. تّم تحقیق ھذا العرض الممیّز للغایة من خالل دوران الحركة 

 1یُخرج التاج بشكل تلقائي عن محوره بین الساعة  درجة، ما 45باتجاه معاكس لعقارب الساعة وبزاویة 



 

 
 

األناقة غیر المتكلّفة  زن الجرأة اإلبداعیة لھذا التصمیموتوا. 5و 4، كما الثواني الصغیرة بین الساعة 2و
رب العقا الدقائق، ودائرةللقرص الملّون بالفضي والمعّرق بخفّة مع األرقام العربیة المطلیّة باللون األسود 

قیراطا، وعقرب على شكل قضیب  18لذھب األسود المؤكسد عیار والمفتوحة عند الطرف من ا الرفعیة
 ف األناقة والتمیّز على المعصم.یرفیع عند عدّاد الثواني. ھذا ھو تعر

 إبداع ومعاییر عالیة
ً لسمات اإلصدار األصلي فیطّل في علبة  Historiques American 1921یبقى مودیل  الصغیر وفیا

قیراطاً. ویتألّف ھذا المودیل  المزّود من كریستال الصفیر  18عیار  5Nة من الذھب الوردي مصنوع
المطّورة من قبل فاشرون  یدویّة التدویر، AS 4400المقبّب بخفّة والذي یحمل دمغة جنیف، من معایرة 

اقة یدوم احتیاطي طكونستانتین، والتي تحّرك مؤّشرات الساعات، الدقائق والثواني الصغیرة بینما توفّر 
ساعة. كما یكشف ظھر الساعة عن زخرفة منفّذة یدویاً للحركة، ما یعدّ بصمة ممیّزة تدّل على  65حتّى 

الصناعة الراقیة للساعات. أّما اللمسة األخیرة فیضفیھا الحزام المصنوع من جلد التمساح المخاط یدویاً 
والمشبك المصّمم على شكل صلیب مالطھ نصفي  ملحجمربعة كبیرة االحراشف باللون البني الداكن، مع ال

ملّمع، وھو شعار الدار التاریخ. ستُقدّم الساعة أیضاً مع حزام آخر من جلد التمساح باللون األحمر الالمع 
 لمالءمة األسلوب األنثوي. 

 



 

 
 

 المواصفات الفنیة
 الصغیر Historiques American 1921مودیل 

 
  1100S/000R-B430  المرجعي للساعة الرقم

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع
 

 AS 4400     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر یدویة حركة میكانیكیة،
 )21 2/1 ’’’( مم  28.6قطرھا 
 مم 2.8 سماكتھا
ً  ساعة 65 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  127     

 حجراً  21 
 

 الدقائق، الساعات    المؤشرات
 الثواني الصغیرة     
     

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا
 مم 7.25 سماكتھا مم، 36.5قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 

  
 معّرق     القرص 

 دقائق مطلیّة باألسودأرقام عربیّة ودائرة 
 قیراطاً  18عیار  5Nصلیب مالطھ مثبّت من الذھب الوردي 

 
 ،مع بطانة داخلیة من جلد التمساح، البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام

 محراشف مربعة كبیرة الحجمخاط یدویاً، إنجاز سرجي،   
باللون األحمر مع بطانة  الالمع بيیجلد تمساح میسیسحزام من  مع مقدّمة

 ، حراشف مربعة مخیططرف ، داخلیة من جلد ألسافیل

 
ً  18عیار  5N الذھب الوردي من مشبك     المشبك  قیراطا

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


