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 تعقید رمزي من األربعینیات •
 قیراطاً  18عیار  4Nإصداران محدودان من الذھب الوردي  •
 مؤّشرات للتقویم باللون القرمزي أو األزرق الداكن •
 معایرتان یدویتا التدویر جدیدتان •
 عروات على شكل "براثن"المنحنیات المتقّوسة الثالثي وجانب علبة مع "نمط  •

. یحتویان على تقویم كامل Historiquesتقّدم دار فاشرون كونستانتین مودیلین جدیدین ضمن مجموعة 
فقد ُمنحا إطاللة قدیمة الطابع عن قصد للتعبیر عن اإلبداع والجمالیات التي تتّسم بھما الساعتان الرمزیتان 

 األربعینیات.المطلقتان في 
بلونین،  ملّونالقرص الالمنحنیات المتقّوسة الثالثي، فمع وظیفة التقویم، العلبة الدائریة المزدانة بنمط 

 Triple calendrierمیكانیكیة یدویة التدویر، یبّث مودیال الحركة العروات على شكل "براثن" وال
الحیاة في تعقید وأسلوب میّزا  Historiquesمن مجموعة  Triple calendrier 1948و  1942

 فاشرون كونستانتین في تلك الحقبة. أسلوب واحد، ساعاتان رمزیتان.

، ما یسلّط 1948و 1942تعید فاشرون كونستانتین صیاغة ساعتین مزّودتین بوظیفة التقویم من العامین 
الضوء على خبرتھا في مجال التعقیدات "المفیدة" والتصمیم الممیّز الذي یترافق معھا. وینتج عن ذلك سمات 

 لى الساحةلذا، تعود لتطّل عتصمیمیة تعكس تلك التي یتمتّع بھا المودیالن األصلیّان، لكن مع لمسة عصریة. 
قیراطاً  18عیار  4Nرى بتقویم ثالثي من الذھب الوردي اآلن ساعة بالتقویم الثالثي من الستانلس ستیل وأخ

مم والمنفّذة بأسلوب فاشرون كونستانتین الخاّص  40ھا مع عرض ألطوار القمر. وتحتوي العلبة البالغ قطر
على عدد من السمات التي طبعت تلك الحقبة مثل جانب الساعة المزدان بنمط المنحنیات المتقّوسة الثالثي 

 عروات على شكل "براثن"الممیّز مع 
 Tripleو Triple Calendrier 1942وھما ، Historiquesتحمل اإلضافتان الجدیدتان إلى مجموعة 

Calendrier 1948  دمغة جنیف العریقة. أّما نمط جانب الساعة فیضفي لمسة راقیة على العلبة المقاومة
متراً. یعلو ھذه العلبة زجاج على شكل علبة، تسمح طبیعتھ األكثر سماكة بقلیل  30للماء حتّى عمق 

امل كاستعمال إطار فائق الرفع، وھي تكشف من خالل ظھر الساعة على الصقل الماھر لمعایرة التقویم ال
یشیر إلى كلمة  Lلنسخة وظیفة أطوار القمر (حرف  QCL 4400و QC 4400 كساعةالمنفّذة  –الجدیدة 
Lune ھیرتز، تقوم ھذ الحركة  4، ما یعني قمر في اللغة الفرنسیة). ومع تحّركھا على وقع تردّد یبلغ

لروح ظة على اكونستانتین، بالمحافطّورة والمصنوعة من قبل فاشرون المیكانیكیة یدویّة التدویر، الم
 . لبارزاصف القرن العشرین، بینما توفّر إحتیاطي طاقة مریحاً بفضل البرمیل األصیلة لتقویمات ن
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التي ًطرحت أولى إصداراتھا  4240لقد استوحي المودیل األّول المصنوع من الستانلس ستیل من الساعة 
ً . و1942من الذھب األصفر، أو الوردي، أو الستانلس ستیل عام  مع التصمیم األصلي، یحّرك ھذا  تماشیا

، إلى جانب التاریخ 6المودیل األنیق والبسیط وظائف الساعات، الدقائق، والثواني الصغیرة عند الساعة 
ھرین في نافذة عرض. أّما مؤّشرات التقویم فتقدّم إّما باللون القرمزي المشار إلیھ بعقرب، والیوم والشھر الظا

أو األزرق الداكن، على قرص فضي مؤلّف من لونین، یطبع تلك الحقبة بامتیاز. ومّما ال شّك فیھ أّن الوسط 



 
 

 المصقول والمزخرف بنمط أشعّة الشمس، كما المساحة الخارجیة المبرزة بفضل األرقام العربیة، تعّزز
 .بطابع قدیمظائف، وتسلّط الضوء على األناقة الراقیة لكّل من الو بشكل جلي العرض الواضح
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من الذھب  Historiques Triple calendrier 1948على غرار سلفھ القدیم الطراز، ُصنع إصدار 
عبر وقیراطاً، وھو لون أقرب إلى النسخة األصلیة ویمنح الساعة أسلوباً فائق األناقة.  18عیار  4Nالوردي 

 4240Lقطعة، تعید ھذه الساعة إحیاء إصدار  200طرحھا بتشكیلتین محدودتین مؤلّفة كّل واحدة منھا من 
أضیف  بلھذا السبعالیة الدقّة ( : التقویم الثالثي المعّزز بتعقید فلكي منّمق ھو دورة القمر1948المقدّم عام 

لقي النسخة العصریة الضوء . وت6على اسم الساعة)، إضافة إلى الثواني الصغیرة عند الساعة  Lحرف 
جیة الفضي مع مساحة خار على باقة من الخصائص الفاخرة والممیّزة. فالقرص یتمتّع بوسط من األوبالین

أرقام رومانیة مثبّتة ومؤشرات ساعات  برقّةمصقولة بنمط أشعّة الشمس. كما یتخلّل ھذا العرض المتنّوع 
، تتحّرك فوقھا عقارب على شكل قضیب رفیع. وتظھر وظائف التقویم وأسطوانة القمر باللون مثلّثیة الشكل

 باللون البني أو األزرق الداكن یُثبّت بمشبك.  القرمزي أو األزرق الداكن، مع حزام من الجلد
 روح أصلیّة

مارك فاشرون، طّورت الدار تقویماتھا األولى. وعلى مدى القرن -على ید جان 1755بعد تأسیسھا عام 
 التقویم ینب التاسع عشر، برھنت عن مھارة متقنة في صنع التعقیدات عبر ابتكار ساعات جیب تقنیة تجمع

الكامل أو الدائم وتعقیدات كبیرة مثل مكّرر الدقائق. وعلى الرغم من أّن أولى ساعات الید بوظیفة التقویم 
من فاشرون كونستانتین تعود إلى العشرینیات، شكلّت أربعینیات القرن الماضي العصر الذھبي لھذا التعقید 

اً. الحقبة بتوّسع الدار وزیادة شھرتھا عالمیالمودیالت بوظیفة التقویم من تلك  في تاریخ الدار. فقد ساھمت
اللذین شّكال مصدر اإللھام  1948عام  4240Lو 1942عام  4240لقد تمّ ابتكار ساعات رمزیة مثل إصدار 

 .Historiquesللمودیلین الجدیدین ضمن مجموعة 
 ، عودة إلى الجذورHistoriquesمجموعة 

الكثیر من ھواة  نائھاتالنادرة والتي یسعى إلى اق األسطوریة، تحف فاشرون كونستانتینأكثر لقد أعید تقدیم 
عاماً. وتعید ھذه التشكیلة  20على التوالي طوال أكثر من  Historiquesساعات في مجموعة جمع ال

. إنّھا مقاربة تثمر 1755النماذج اإلبداعیة التي طبعت تاریخ الدار منذ العام الحصریة للغایة صیاغة 
 مودیالت عصریة بطابع قدیم، تبّث الحیاة في إرث فاشرون كونستانتین التقني والجمالي.



 
 

 المواصفات الفنیة
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 3110V/000A-B425  المرجعي للساعة الرقم

    3110V/000A-B426  
 دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالةتحمالن  عتانسا

 
 QC 4400     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر یدویة حركة میكانیكیة،

 )21 2/1 ’’’( مم 29قطرھا 
 مم 4.6 سماكتھا
ً  ساعة 65 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
     225  ً  جزءا

 حجراً  21 
 

 الدقائق، الساعات    المؤشرات
 6الساعة الثواني الصغیرة عند     

 المشارالتاریخ وتقویم كامل (یوم األسبوع والشھر من خالل نافذة عرض، 
 بفضل عقرب)إلیھ 

     
 من الستانلس ستیل    العلبة 

 مم 10.35 سماكتھا مم، 40قطرھا 
 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة

 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 
  

 المصقولفضي، نمط أشعّة الشمس      القرص 
 أرقام عربیّة مطلیّة باألسود

 حلقة لقیاس التاریخ مطلیّة باللون القرمزي/األزرق  
 

داخلیة من مع بطانة ، الداكن /األزرقالبنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 ،جلد التمساح

 محراشف مربعة كبیرة الحجمخاط یدویاً، إنجاز سرجي،   
 

 من الستانلس ستیل     المشبك
 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 المواصفات الفنیة
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 3110V/000A-B359  المرجعي للساعة الرقم

    3110V/000A-B422  
 دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالةتحمالن  عتانسا

 
 QCL 4400     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر یدویة حركة میكانیكیة،

 )21 2/1 ’’’( مم 29قطرھا 
 مم 4.6 سماكتھا
ً  ساعة 65 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  253     

 حجراً  21 
 

 الدقائق، الساعات    المؤشرات
التاریخ المشار وتقویم كامل (یوم األسبوع والشھر من خالل نافذة عرض، 

 إلیھ بفضل عقرب)
 أطوار قمر دقیقة

     
ً  18عیار  4Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا

 مم 10.35 سماكتھا مم، 40قطرھا 
 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة

 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 
  

 أوبالین فضي مع مساحة خارجیة مصقولة     القرص 
ً  18عیار  4Nمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذھب   قیراطا

 حلقة لقیاس التاریخ مطلیّة باللون األحمر/األزرق  
 

مع بطانة داخلیة من ، رق الداكن/األزالبنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 ،جلد التمساح

 محراشف مربعة كبیرة الحجمخاط یدویاً، إنجاز سرجي،   
 

ً  18عیار  4N الذھب الوردي من     المشبك  قیراطا
 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم 

 
 قطعة مرقّمة 200إصدار محدود بـ

 "N°X/200" نقش یحمل العلبة ظھر
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