
 

 
  SIHH 2018 للساعات الفاخرة الدوليعرض سابق للمعرض 

 Traditionnelle complete calendar Collection Excellenceساعة 
Platine 

 عرض دقیق ألطوار القمر •
 950القابل للطي من البالتین  بزیمالعلبة والقرص واإل •
 مة ترقیًما فردیًاقطعة مرقّ  100بـ محدودإصدار  •

 

 

نجم دائم في  من فاشرون كونستانتین الضوء على Collection Excellence Platine مفھومسلّط ی
الجدیدة ھذه  Traditionnelle ساعةكما أّن  التقویم الكامل. ، أال وھوعالم صناعة الساعات المیكانیكیة

ذات التصمیم الكالسیكي األنیق مزّودة بمعایرة من صنع الدار، وھي مصنوعة بالكامل من البالتین، وصوًال 
  ساعة مرقمة ترقیًما فردیًا.  100ویتألّف ھذا اإلصدار الحصري المحدود من  خیاطة الحزام.إلى 

 كونستانتینتقدّم دار فاشرون  ،Collection Excellence Platineومن خالل مفھوم  ،2006منذ عام 
دارات في إص لھواة اقتناء الساعات ساعات ممیّزة تتنّوع ما بین المودیالت األبسط وتلك األكثر تعقیدًا،

، والقرص 950البالتین  المصنوعة منالعلبة  راقیة فتتمثّل فيأّما المیزة الجمالیة لھذه التشكیلة ال محدودة.
خیاطة القابل للطّي، وحتى  ، واإلبزیم5و 4 الساعة بینالسّري " Pt950"المسفوع بالرمل الذي یحمل نقش 

 لساعاتل الدولي للمعرض سابقال عرضلبمناسبة االحزام المصنوع من جلد التمساح باللون األزرق الداكن. 
ناقة لمسات األ ،أحد تعقیدات الساعات األكثر فائدة ورقیًا التقویم الكامل، وھو ، یتّخذSIHH 2018 الفاخرة

    . ، مقترنة بالمعدن الثمینTraditionnelleالمبّسطة لمجموعة 

 بساطة ووضوح

  



 

األنیقة. وھي الجدیدة كافّة خصائص مجموعتھا  Traditionnelle complete calendarتضّم ساعة 
یدات عدد من التعقعبارة عن تجسید عصرّي لتقالید صناعة الساعات الراقیة في جنیف، ینعكس من خالل 

 في دقائق دائرة محّزز،علبة معدنیّة "متدّرجة"، ظھر  وصالتعلبة و المجتمعة في إطار تصمیم كالسیكي.
الوقت من طراز  لتحدید عالمات، وبتصمیم "دوفین" للساعات والدقائق عقارب، حدیدیة سكة شكل

"bâtons de Genève":  جمیع الرموز الجمالیة لمجموعةTraditionnelle  ،تبرز في ھذه الساعة
ویتمیّز العرض المبّسط لھذه الساعة  الممیّز.الحصرّي  Excellence Platine ویُضاف إلیھا طابع

ر تماًما مع األرقام العربیة الزرقاء التي تزیّن مؤشّ التي تتالءم بالعقارب ومؤشرات الساعات الذھبیة النافرة، 
توازن أّما ال التاریخ وغیره من مؤشرات التقویم، في حین یُعّزز قرص القمر البالتیني فرادة ھذا المودیل.

فیضمنھما التنسیق غیر االعتیادي لموقعَي فتحتَي الیوم والشھر، البصري والوضوح على مستوى القرص 
      .   إلى التاریخ ، في حین یشیر عقرب مركزّي أزرق رفیععلى أطراف القرص

 ندرة ودقّة

 ة، المقاومTraditionnelle complete calendar Collection Excellence Platineتضّم علبة 
، وھي QCL 2460المكّونة لمعایرة  308األجزاء الـ مم، 41والبالغ قطرھا  متًرا، 30للماء حتى عمق 

زّودة ھذه الحركة مفي مشاغل فاشرون كونستانتین. عبارة عن حركة ذاتیة التدویر مطّورة ومصنّعة بالكامل 
 ساعة 40وھي توفّر احتیاطي طاقة لمدّة  ھیرتز 4 ھاتردّدقیراًطا. یبلغ  22تأرجح من الذھب عیار ثقل مب

وتحّرك عقارب الساعات والدقائق والثواني المركزیة، والتقویم الكامل (الیوم والتاریخ والشھر)، والعرض 
ى سویتطلّب ال یُشار إلى أّن مؤّشر عرض أطوار القمر المتناھي الدقة  الدقیق ألطوار القمر وعمر القمر.

وأخیًرا، إّن ھذه  وار القمر العادي).عاًما (مقارنة بثالث سنوات لمؤشر عرض أط 122تعدیًال واحدًا كّل 
قطعة، مزّودة بحزام من جلد التمساح باللون األزرق،  100المصنّعة في إصدار محدود من الساعة الممیّزة 

 مالطھ صلیب شكل على مصّمم 950 البالتین من مشبكو 950 والبالتین الحریر بخیوط یدویةمع خیاطة 
   . مصقول نصفي

 



 

 المواصفات الفنیة
Traditionelle complete calendar 

Collection Excellence Platine 
 

 4010T/000P-B345  المرجعي للساعة الرقم
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع

 
 QCL 2460     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر یدویة حركة میكانیكیة،

 )11 4/1 ’’’( مم  29قطرھا 
 مم 5.4 سماكتھا
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 ھیرتز (  4  
 جزءاً  308     

 حجراً  27 
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 الثواني المركزیة    
 تقویم كامل (الیوم، التاریخ، الشھر )    
 عرض دقیق ألطوار القمر    
 عمر القمر    
      

 950من البالتین     العلبة 
 مم 10.72 سماكتھا مم، 41قطرھا 

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

  
 950من البالتین      القرص 

 مسفوع بالرمل    
 5و 4 الساعة مؤشري بینالسّري " Pt950"نقش     

ً  18األبیض عیار مؤّشرات ساعات من الذھب   قیراطا
 بالتین لعرض أطوار القمرمن ال قرص    
 

مع بطانة داخلیة من جلد ، باللون األزرق الداكن میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 ،التمساح

ً بالحریر البالتیني، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبیرة    مخاط یدویا
 الحجم

 
 950إبزیم قابل للطي من البالتین      المشبك

 شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع على مصمم



 

 
ً  100إصدار محدود بـ  قطعة مرقّمة ترقیماً فردیا

 "N°X/100" نقش یحمل العلبة ظھر
 
 

 

                      

 


	إصدار محدود بـ100 قطعة مرقّمة ترقيماً فردياً
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