
 
 

Patrimony Collection Excellence Platine 
 مصنوعة لتدوم إلى األبدساعة كالسیكیة رائعة مخصصة لھواة الجمع و

 
 

 ساعة كالسیكیة رائعة
عود یمودیل كالسیكي من تراث فاشرون كونستانتین، نسخة جدیدة مبّسطة وعصریّة من  Patrimonyتقدّم 

 اھتماًما بالتفاصیل بھدف التوّصل إلى ویُخفي ھذا االنطباع المبّسط المقصود .إلى خمسینیات القرن الماضي
وعالمات تحدید الوقت، والعقارب جمیعھا تتبع ُمنحنى علبة الساعة الخفیف، القرص، طوط متوازنة تماًما. خ

". إنّھا ساعةٌ یُمكن ارتداؤھا براحة تاّمة طوال ُحبیبیّةدائرة دقائق "فرعّي صغیر للثواني وویُكّملھا قرص 
      الوقت للمسة أناقة فائقة. 

 
  ، ذو مستوى خاصمخّصص لھواة الجمع مودیلٌ 

قدّم فاشرون كونستانتین لھواة ت، Collection Excellence Platine، ومن خالل مفھوم 2006منذ العام 
، في إصدارات 950ساعات فریدة من البالتین  التحف التجسید األمثل لصناعة الساعات الراقیة: معج

مثّل وإلى جانب العلبة البالتینیة، تتمحدودة، وبمودیالت تتراوح ما بین منتھى البساطة والتعقید الفائق. 
 4بین مؤّشري الساعة  " سّريPt950مسفوع بالرمل، وتوقیع " قرص بالتیني القواسم المشتركة بینھا في

"، وحزام ُحبیبیّةدائرة دقائق "قیراًطا، و 18، وعقارب وعالمات تحدید للوقت من الذھب األبیض عیار 5و
مخاط یدویًا بواسطة خیوط الحریر والبالتین، فضًال عن مشبك من البالتین  من جلد التمساح األزرق الداكن،

. إنّھا لتجسیدٌ في منتھى الفخامة للعناصر الجمالیة لمجموعة مصّمم على شكل صلیب مالطھ نصفي لّماع
Patrimony  . 

 
 إنجاز استثنائي
 قطعة 150، ذات اإلصدار المحدود بـPatrimony Collection Excellence Platineتفرض ساعة 

 4400مم معایرة  42كحلٍم في عالم صناعة الساعات. وتضمّ علبتھا ذات القطر الكبیر البالغ  ، ذاتھاوالمرقّم
AS  وتظھر من  تحمل زخرفة من طراز "كوت دو جنیف"المصنّعة في مشاغل الدار، مع اإلشارة إلى أنّھا

آلیة  س العلبة. إنّھاكما أّن مقاییسھا مالئمة تماًما لمقاییخالل ظھر العلبة المصنوع من كریستال الصفیر. 
  من االبتكارات الحصریّة والممیزة.  ، وھيتحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة

 
 األبدإلى 

فلونھ الرمادي الكثیف والممیّز للغایة یمنح تأثیًرا إلى درجة عالیة من الفخامة.  950یُشیر استعمال البالتین 
               ضوئیًا رائعًا ویدوم إلى األبد. ھذا المعدن الكریم والحصري ال یحتاج إلى الورنیش وال یتأكسد أبدًا.   

  



 
 

 البیانات الفنیة
 Patrimony Collection Excellence Platineساعة 

 
 1110U/000P-B306 الرقم المرجعي

 ساعة تحمل دمغة جنیف 
    

 AS 4400 المعایرة 
 من تطویر وصنع فاشرون كونستانتین 
 التدویر یدویّةحركة میكانیكیة  
  مم 2.8 تھاسماك)، ½’’’12م (م 28.6 ھاقطر 
 ساعة  65احتیاطي طاقة یوازي حوالى  
 ذبذبة في الساعة) 28800ھیرتز ( 4 
 127  ً  جزءا
 حجراً  21 
 

 الساعات، الدقائق المؤشرات 
 6صغیر عند مؤشر الساعة  ثوانٍ  عدّاد 
 

 950بالتین  العلبة 
 مم 7.65 تھاسماك، مم 42قطرھا  
 ظھر علبة شفاف من كریستال الصفیر 
 متًرا)  30بار (على عمق یناھز  3تّم اختبار مقاومتھا للماء حتى ضغط  
 

 950بالتین   القرص
 مسفوع بالرمل 
 5و 4مؤشري الساعة " بین Pt950دمغة " 
 "ُحبیبیّة" أطراف محدبة مع دائرة دقائق  
قیراًطا مثبتة على  18عالمات لتحدید الوقت من الذھب األبیض عیار  
 قرصال
  

مع طبقة داخلیّة من جلد  جلد تمساح میسیسبي باللون األزرق الداكن الحزام
انجاز سرجي،  ،950خیاطة یدویة بخیوط الحریر والبالتین  ،التمساح

 حراشف مربعة كبیرة الحجم
     

 950مشبك من البالتین     المشبك 
 مصمم على شكل صلیب مالطھ النصفي المنجز بشكل لماع    
 

 قطعة مرقّمة 150إصدار محدود بـ
 "N°X/150" نقش یحمل العلبة ظھر
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