
 

  2018إصدارات ما قبل معرض الصالون العالمي للساعات الراقیة 

Overseas dual time  

 الجدیدة من فاشرون كونستانتین DT 5110 معایرة •
 قراءة متزامنة لمنطقتین زمنیّتین •
 تعدیل سھل وعملي •
 سوار/حزامین قابلة للتبدیلثالثة  •

 

 

الجدید، المزّود بحركة  Overseas Dual Timeتمتزج التقنیة العالیة مع الطابع العملي في مودیل 
مطّورة داخل الدار، تسمح بقراءة متزامنة لمنطقتین زمنیّتین مع ضبط سھل، وتصمیم معّزز بثالثة 

 أو المطاط. الجلد،سوار/حزامین قابلة للتبدیل من الستانلس ستیل، 

المخّصصة للمسافرین بتصمیم فرید یجّسد صناعة الساعات الراقیة  Overseas Dual Timeتتمیّز ساعة 
سھلة االستخدام. فمع إطار سداسي األطراف، مستوحى من صلیب مالطھ الرمزي، وحركات مصنّعة داخل 

ل متأرجح مزیّن بزھرة البوصلة، الدار ومصّممة لتوفیر سالسة وسھولة في االستعمال، إضافة إلى ثق
أسلوب حیاة عصري منفتح بامتیاز على العالم  Overseasقابلة للتبدیل، تجّسد ساعة  حزامین/سوارو

إلى ھذه المغامرة، مزّودةً بالوظیفة التي تحمل اسمھا،  Overseas Dual Timeالواسع. وتنضّم ساعة 
 والمعبّرة عن تعقید یطلبھ جدّاً كثیرو األسفار. 

  



 

 

 وظیفة السفر

أنیقة وجمیلة بموثوقیة عالیة في أّي لضمان تزیین المعصم بساعة  Overseas Dual Timeُصّمم مودیل 
من فاشرون كونستانتین، تنبثق  DT 5110ظرف. فحركتھا المیكانیكیة وذاتیة التدویر الجدیدة، وھي معایرة 

من سنوات عدّة ُوّظفت في عملیّة التطویر، وتتیح قراءة متزامنة لمنطقتین زمنیّتین من خالل عقارب متّحدة 
ً لموقع المستخدم الحالي، بینما یعرض المحور.  فعقرب الساعات یشیر إلى المنطقة الزمنیة المحلیة وفقا

 الوقت في المنطقة الزمنیة المرجعیة، المعروفة عادةً "بتوقیت البلدالعقرب بالرأس على شكل سھم مثلّثي 
: التوقیت المحلي، 1ساعة الذي یُعدّل بواسطة التاج في االتّجاھین (الموضع  12األساسي". وثّمة عرض الـ

ن للمنطقتین الزمنیّتی زاحفة: توقیت البلد األساسي، تعدیل بحركة 2؛ الموضع قافزة بحركةمستقّل   تعدیل
مؤّشر، یتّم عرض للتاریخ بوالدقائق)، إلى جانب مؤّشر النھار/اللیل المضبوط تبعاً لتوقیت البلد األساسي، و

ومتزامن مع التوقیت المحلي. كما تتذبذب  4مثّبت ببرغٍ عند الساعة تعدیلھ وضبطھ بواسطة زّر ضاغط 
ساعة بفضل  60تیاطي طاقة وافر حتّى ھیرتز مع اح 4جزءاً على تردّد یبلغ  234ھذه الحركة المؤلّفة من 

 األسطوانة المزدوجة التي تضمن أیضاً انتظامھ.

 ساعة عملیّة ومتكیّفة

تأتي المعایرة المحّركة لوظیفة عرض الوقت لمنطقتین زمنیّتین وسھلة التعدیل داخل علبة من الستانلس 
الضوء على سمات متراً، وتتّسم بتصمیم یسلّط  150مق مم، تُقاوم الماء حتّى ع 41ستیل بقطر بالغ  

Overseas  الممیّزة. ومع اإلطار الذي یضّم شعار صلیب مالطھ الشھیر لفاشرون كونستانتین، والقرص
الشفّاف المطلي بالورنیش مع عقارب ومؤّشرات الساعات المشطوبة، الذھبیة، والمشعّة في الظالم، وتدریج 

مزدان قیراطاً و 22مصنوع من الذھب عیار س للدقائق والثواني، وثقل متأرجح یتألّف من مقاییمزدوج 
 Overseasة ساع تتابع، بزھرة البوصلة، وبالطبع ثالثة أساور/أحزمة قابلة للتبدیل بدون الحاجة إلى أّي أداة

Dual Time  الجدیدة تقلید الساعات األنیقة والبسیطة، المصّممة لتوفیر مزیج یجمع بین الراحة وسھولة
االستعمال لصاحبھا. وإضافة إلى تزویدھا بسوار من الستانلس ستیل مزدان بوصالت على شكل صلیب 

مع  Overseas Dual Timeمالطھ نصفي، ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، یكّملھ نظام التعدیل المریح، تُقدّم 
حزامین إضافیین یتماشیان مع لون القرص: من جلد التمساح باللون األزرق أو المّطاط، مزّودین بإبزیم من 

 الستانلس ستیل قابل للطي والتبدیل أیضاً.

 بثالثة إصدارات: Overseas Dual Timeیتوفّر مودیل 
 علبة من الستانلس ستیل، قرص أزرق •
 لون الفضيبالعلبة من الستانلس ستیل، قرص  •
 قرص باللون الفضيقیراطاً،  18عیار  5Nعلبة من الذھب الوردي  •

  



 

 المواصفات الفنیة المواصفات الفنیة
Overseas Dual Time 

 
 قرص أزرق – 7900V/110A-B334  المرجعي للساعة الرقم

    7900V/110A-B333 –  قرص باللون الفضي 
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة تانساع

 
 DT 5110     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

ً  22من الذھب عیار  Overseasثقل متأرجح   قیراطا
 مم 6 سماكتھا، )13 ’’’ 4/1( مم  30.6قطرھا 

ً  ساعة 60 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  

     234  ً  جزءا
 حجراً  37 

 
 الدقائق، الساعات    المؤشرات

 الثواني المركزیّة    
 منطقة زمنیة ثانیة، مضبوطة بواسطة التاج     

، مضبوط تبعاً للتوقیت 9مؤّشر النھار/اللیل (الصباح/المساء) عند الساعة 
 في البلد األساسي

ً للتوقیت المحلي، 6التاریخ عند الساعة  وبواسطة زّر ، مضبوط تبعا
 ضاغط

     
 الستانلس ستیلمن     العلبة 

 مم 12.8ا سماكتھ مم، 41قطرھا 
 الحقل المغناطیسيحلقة حدیدیة ناعمة تضمن حمایة من 
 درجة وأزرار ضاغطة 90تاج مثبّت ببراغ وبرغي مائل بزاویة 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متًرا) 150بار (على عمق یناھز  15تمّ اختبار مقاومتھا للماء حتى ضغط 

  
 ، مع نمط أشعّة الشمساألرزق/الفضي شبھ الشفافقاعدة مطلیة بالورنیش  القرص 

 وتلمیع مع أخدود بلمسة مخملیة
قیراطاً وعقربان للساعات  18ساعات مصنوعة من الذھب عیار مؤّشرات 
 .مطلیّة بمادّة بیضاء تشّع في الظالم ،والدقائق

 
بوصالت على شكل صلیب مالطھ نصفي، سوار من الستانلس ستیل، مع  مانالحزاالسوار/

صالت على شكل صلیب مالطھ نصفي، ومع  ملّمعة ومصقولة بالفرشاة
 ملّمعة ومصقولة بالفرشاة



 

مع ، األزرق/األسودباللون  میسیسبي تمساح من جلدثاٍن حزام تُقدّم مع 
 مخاط یدویاً، الدقیق، بطانة داخلیة من جلد النبوك األسود بتأثیر الثقب

 حراشف مربعة كبیرة الحجمو
 باللون األزرق/األسودمن المطاط  ثالثدّم مع حزام تُق

 
 إبزیم ثالثي الطیات من الستانلسسوار من الستانلس ستیل مثبّت بواسطة    االبزیمان

 التعدیل المریحونظام ستیل مع أزرار ضاغطة 
ثالثي الطیات من الستانلس ستیل مع أزرار ضاغطة  ثانٍ  إبزیمتُقدّم مع 

 التبدیل الحاصل على براءة اختراع، المالئم للحزامین اإلضافیینونظام 
 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المواصفات الفنیة
Overseas Dual Time 

 
  7900V/110A-B336  المرجعي للساعة الرقم

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع
 

 DT 5110     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،
ً  22من الذھب عیار  Overseasثقل متأرجح   قیراطا

 مم 6 سماكتھا، )13 ’’’ 4/1( مم  30.6قطرھا 
ً  ساعة 60 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

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

 حجراً  37 
 

 الدقائق، الساعات    المؤشرات
 الثواني المركزیّة    
 منطقة زمنیة ثانیة، مضبوطة بواسطة التاج     

، مضبوط تبعاً للتوقیت 9مؤّشر النھار/اللیل (الصباح/المساء) عند الساعة 
 في البلد األساسي

ً للتوقیت المحلي، وبواسطة زّر 6الساعة التاریخ عند  ، مضبوط تبعا
 ضاغط

     
ً  18عیار  5Nذھب وردي     العلبة   قیراطا

 مم 12.8ا سماكتھ مم، 41قطرھا 
 الحقل المغناطیسيحلقة حدیدیة ناعمة تضمن حمایة من 
 درجة وأزرار ضاغطة 90تاج مثبّت ببراغ وبرغي مائل بزاویة 

 الصفیر كریستال من شفاف ظھر علبة
 متًرا) 150بار (على عمق یناھز  15تمّ اختبار مقاومتھا للماء حتى ضغط 

  
میع وتل ، مع نمط أشعّة الشمسالفضي شبھ الشفافقاعدة مطلیة بالورنیش  القرص 

 مع أخدود بلمسة مخملیة
قیراطاً وعقربان للساعات  18ساعات مصنوعة من الذھب عیار مؤّشرات 
 .مطلیّة بمادّة بیضاء تشّع في الظالم ،والدقائق

 
مع بطانة داخلیة من ، البنيباللون  میسیسبي تمساح حزام من جلدتُقدّم مع  مانالحزاالسوار/

حراشف مربعة و مخاط یدویاً، جلد النبوك األسود بتأثیر الثقب الدقیق،
 كبیرة الحجم

 باللون البنيمن المطاط  ثانٍ دّم مع حزام تُق
 



 

مع أزرار قیراطاً  18عیار  5Nالذھب الوردي إبزیم ثالثي الطیات من    االبزیمان
التبدیل الحاصل على براءة نظام مع  التعدیل المریحونظام ضاغطة 

 اختراع، المالئم للحزامین 
 

 
 


