TRADITIONNELLE

CHRONOGRAPH PERPETUAL CALENDAR
تصميم جديد لساعة أسطوريّة تحمل دمغة جنيف ،عالمة الجودة واألصالة

تعيد شركة صناعة الساعات تصميم أحد أشهر موديالتها أي ساعة Traditionnelle chronograph perpetual

زودت بمعايرة  1142 QPالجديدة من صنع الدار وهي تجسيد لتقليد التميّز الذي غرسه أرقى صانعي
 .calendarوقد ّ
ساعات جنيف.
اختارت دار فاشرون كونستانتني مع هذا االبتكار اجلديد الذي سيُطرح بإصدار من البالتينوم  950والذهب الوردي  5Nعيار 18
أهم وظيفتني يف الساعات الراقية ومها الكرونوغراف والرزنامة األبديّة.
قرياطا ،أن جتمع ّ
حيث تلتقي التقنيّة باألناقة

جتسد جمموعة  Traditionnelleمن فاشرون كونستانتني بعلبتها الدائريّة الكالسيكيّة ،املبادئ اليت تق ّدرها الدار وهي متثّل لقاء بني
ّ
ينم عن براعة استثنائية يف صناعة الساعات .ميكن القول إ ّن ساعة Traditionnelle chronograph
التقليد واألناقة الرمسيّة ّ
أد ّ
 perpetual calendarاجلديدة ،هي التعبري األمثل عن هذه التوليفة الناجحة إذ تظهر قواعد التصميم اليت متيّز اجملموعة حىت يف ّ
ومؤشر دقائق شبيه بالس ّكة احلديدية .كما
التفاصيل .تتميّز العلبة الراقية بنمط خمدد عند الظهر ،وعقارب على طراز دوفني مستدقّة الطرف ّ
حييط مؤشر مقياس سرعة أبيض أو أسود بالقرص ويسلّط الضوء على الطبيعة التقنيّة للساعة.
عرض بسيط وراق
كان الوضوح شغل فاشرون كونستانتني الشاغل ،لذا يتميّز قرص الساعات بدرجات من الرمادي مع أمناط ختتلف باختالف الوظيفة ،ما
يشبه تصميم كرونوغرافات الدار اليت تعود إىل أربعينيّات القرن املاضي .كما يتسم مؤشر الثواين الصغرية ودقائق الكرونوغراف حبلقة دائريّة
مصقولة ومنط حلزوين يف الوسط ،تتألّق على خلفيّة أوبالني بلون األردواز أو الفضي .كما ُزخرف قرص الرزنامة القمريّة املصنوع من ذهب
أبيض أو وردي عيار  22قرياطا بالي ّد للحفاظ على احلرفيّة الفنّيّة التقليديّة الراقية اليت منّتها دار فاشرون كونستانتني .يتمركز هذا القرص يف
وسط ع ّداد التاريخ وهو يوفر جتسيدا رمزيّا لوجه قمر يبدو مبتسما تارة وكئيبا طورا حبسب مسار قمر األرض االصطناعي .إشادة مميزة
تذ ّكرنا بساعات اجليب التارخييّة.
تطور متقن
ّ

تقين متمثّل حبركة ساعة Traditionnelle chronograph perpetual
يقابل هذا التعقيد من الناحية الفنّيّة ّ
تطور ّ
حمل سلفها .1141 QP
 .calendarإ ّن معايرة  1142 QPهي أحدث حركة ّ
حتل ّ
مصممة ومصنوعة بالكامل لدى الدار وهي ّ

تزود وظائف
متثّل احلركة اجلديدة القلب النابض لوظائف الرزنامة الدائمة وتشري إىل األيّام ،الشهور والسنوات الكبيسة وأطوار القمر .كما ّ
مؤشر الساعة  .9وبذلك
مؤشر الساعة  3مقابل ع ّداد الثواين عند ّ
الكرونوغراف بالطاقة وتدير مباشرة عقارب الثواين وع ّداد  30دقيقة عند ّ
أي تعديالت حىت  1مارس
كل تقلّبات الرزنامة من دون ّ
ستتم ّكن هذه اإلضافات اجلديدة إىل جمموعة  Traditionnelleمن متابعة ّ
.2100

معايير عالية موثّقة بدمغة جنيف عالمة الجودة واألصالة

خاصا لقيود الطاقة اليت تفرضها وظائف الكرونوغراف
ومطورو ساعات فاشرون كونستانيتني عند ابتكار املعايرة اجلديدة ،اهتماما ّ
أوىل صانعو ّ
حبيث ال تؤثّر يف احتياطي الطاقة الذي يصل إىل  48ساعة .كما متّ رفع تردد الذبذبات من  2.5إىل  3هرتز ( 21,600ذبذبة/ساعة)
كل حركات فاشرون كونستانتني ،تظهر من خالل
وذلك لتعزيز املوثوقية ومقاومة الصدمات .أضف إىل ذلك أ ّن هذه اآلليّة اجلديدة كما ّ
لتلّب معايري دمغة جنيف الصارمة .وتنطبق شروط متيز صناعة
ظهر الساعة األنيق واملصنوع من كريستال الصفري الشفاف وهي ّ
مصممة ّ
ككل ،وهي ترقى إىل مستوى املعايري املتطلّبة اليت جتعلها واحدة من الشهادات األكثر
ساعات جنيف على املعايرة حب ّد ذاهتا وعلى الساعة ّ
صرامة ورقيا يف جمال صناعة الساعات.
ُزّودت ساعة  Traditionnelle chronograph perpetual calendarمن فاشرون كونستانتني بسوار من جلد متساح
ميسيسيّب ومشبك قابل للطي من البالتينوم  950أو الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطاّ .إّنا فعال جوهرة أصيلة تزيّن املعصم.
VCSIHH#
constantin.com-http://sihh.vacheron

المواصفات الفنية
Traditionnelle chonograph perpetual calendar
الرقم المرجعي

5000T/000P-B048
5000T/000R-B304
ساعة حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة

المعايرة

1142 QP
من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني
حركة ميكانيكية ،يدوية التدوير
قطرها  27.5مم (’’’ ،)12مساكتها  7.37مم
احتياطي طاقة يوازي حواىل  48ساعة تقريبا
 3هريتز ( 21600ذبذبة يف الساعة)
 324جزءا
 21حجرا

المؤشرات

الساعات والدقائق وعداد الثواين الصغرية عند مؤشر الساعة 9
رزنامة دائمة (اليوم من األسبوع ،التاريخ ،الشهر ،مؤشر السنة الكبيسة)
أطوار القمر
كرونوغراف بعجلة عمودية (عداد  30دقيقة عند مؤشر الساعة )3

العلبة

من البالتينوم /950ذهب وردي  5Nعيار  18قرياطا
قطرها  43مم ،مساكتها  12.94مم
ظهر علبة شفاف من كريستال الصفري
متّ اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط  3بار (على عمق يناهز  30مرتا)

القرص

أوبالني بلون األردواز ،أوبالني باللون الفضي ،قرص قمر من الذهب األبيض/الذهب الوردي  4Nعيار
 22قرياطا
مقياس للسرعة مطلي باللون األبيض/األسود
مؤشرات ساعات من الذهب األبيض /الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطا

الحزام

جلد متساح ميسيسّب أسود/بين مع بطانة داخلية من جلد التمساح ،خميط يدويا ،اجناز سرجي ،حراشف
مربعة كبرية احلجم

اإلبزيم

إبزمي قابل للطي من البالتينوم  /950الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطا
ملمع
مصمم على شكل صليب مالطه نصفي ّ
ّ

علبة التقديم

مع أداة تدوير للساعة

أكسسوار

مصحح
تُق ّدم مع قلم ّ

