
 

 
 

 
  Traditionnelleسّتة موديالت جديدة ذات أقراص باللون الرمادّي الداكن ُتضاف إلى مجموعة 

 
 داكنة ةُعلب من الذهب الوردي وأقراص رمادي •
 الّدار من صنعذاتية التدوير،  وأحركات ميكانيكية، يدويّة  •
  صناعة الساعات في جنيف بروح عصريّة  تقليدتجسيٌد ل •

للمرة الرمادّي الداكن  باللون أقراصمع ، Traditionnelleسّتة إبداعات جديدة أضيفت إلى مجموعة ساعات 
التطّور التقني قيراطًا. طراٌز عصرّي وأنيق لموديالت تجمع ما بين  18عيار  5Nاألولى، وعلب من الذهب الوردي 

    قترن بمجموعة متنّوعة من التعقيدات.  م والخصائص المتمّيزة في مجال صناعة الساعات،

ن طراز م مؤّشرات ساعاتحديدية،  سكة شكل يف دقائقال حلقة لقياس؛ إطاٌر رقيقو  ذات ظهر حمّزز، ،دائرية متدّرجة علبةٌ 
"bâtons de Genève ،وعقارب بتصميم "دوفني": جتمع املوديالت اجلديدة بني اخلصائص املميزة جملموعة " مثبتة على القرص

Traditionnelle5 ، كما أّن الوهج الدافئ املنبعث من الذهب الورديN تناغم بروعة مع اللون الرمادي قرياطًا ي 18 عيار
  الداكن للقرص الربّاق، ويكّملهما حزام أنيق من جلد التمساح األسود.

 صنع يكانيكية منم جنيف بصبغة عصريّة، وقد زّود كّل منها حبركة الشهري يف الساعات صناعة املوديالت اجلديدة تقليدجتّسد 
شكيلة تستعرض  جدير بالذكر أّن هذه التنت بزخارف رائعة يدويّة الصنع. حبسب املوديل، كما زُيّ  التدوير، أو ذاتية إّما يدويّة الّدار،

ساعات، من أبسط مظاهرها إىل أكثر التعقيدات تطورًا، وهي تشيد خبربة دار فاشرون كونستانتني يف كامل جونب فّن صناعة ال
  اجملالني التقين واجلمايل، املمتّدة على مدى ثالثة قرون تقريًبا من النشاط املتواصل.    

 Grand Complication روائع

 Traditionnelle 14-day tourbillon و Traditionnelle calibre 2755 ساعتا

من خالل علبتيهما  Traditionnelle 14-day tourbillonو Traditionnelle calibre 2755 جتّسد ساعتا
مستوًى نادرًا من التعقيد واملهارة التقنّية. تضّم األوىل ثالثة  ،مم، املصنوعتني من الذهب الوردي 42أو  44الكبريتني، بقطر 

 مركزيّ  رننينّظم زّودة مبالدقائق امل مكّررتعقيدات رئيسية يف جمال صناعة الساعات الراقية، أال وهي: التوربيون، والتقومي الدائم، وآلية 
وهو يتمّتع باحتياطي  الدار، شعار ،مالطه صليبن خمّرمة على شكل آلّية توربيو  أّما املوديل الثاين، احلصرّي بدوره، فيضمّ  .متحّرك

ممّيزتني  ليّتنيجمّهزين بآ الرائعنيكما أّن هذين اإلبداعني   مًعا. منها اثنني كلّ   براميل ثـُّبت 4يوًما بفضل  14 حّىت  يوازيطاقة مذهل 
ليدية تشهد على رتني ومصّنعتني يف مشاغل الدار، كما حتمالن زخرفات تقتتمّثالن يف حركتني ميكانيكّيتني يدوّييت التدوير، مطوّ 

      احلرفّية الراقية والتّفوق يف جمال صناعة الساعات. 



 

 
 

 

 أناقة مبّسطة

 Traditionnelle day-date and ساعة، معايرة ذاتية التدوير فائقة الرفعب Traditionnelleساعة 
power reserve  ساعة التاريخ واحتياطي الطاقة،-اليومبوظيفَتي Traditionnelle ذات العرض البسيط – 
 يدويّة أو ذاتّية التدوير 

حة بلوَين الذهب ّتشومتّثل هذه التشكيلة اجلديدة املمتطّورة معّقدة وأخرى بسيطة وأنيقة. قطًعا  Traditionnelleجمموعة  تضمّ 
، أحدث أشكاهلا، من خالل عدٍد من الساعات املزّودة بالوظائف الكالسيكية:  قرياطًا والرمادي الداكن 18عيار  5Nالوردي 

خ ومؤّشر ، اليوم، التاريالثواين املركزيّة؛ عايرة ذاتية التدوير فائقة الرفعاملذات  Traditionnelleساعة يف الساعات والدقائق 
 9عند الساعة  الثواين الصغرية؛ Traditionnelle day-date and power reserveيف ساعة  احتياطي الطاقة،

هذه املوديالت الثالثة، األنيقة على بساطتها،  . حتّركُ ذات العرض البسيط Traditionnelleونافذة لعرض التاريخ يف ساعة 
 Caliberتضّم إحداها معايرة ميكانيكّية ذاتّية التدوير تظهر من خالل ظهر العلبة املصنوع من كريستال الصفري.  حركاتٌ 
مم. ُيشار  2.45جزءًا وال تزيد مساكتها على  144، تتأّلف من الدارمن قبل  رة ومصّنعةمطوّ  ، وهي حركة فائقة الرفع1120

 الثواين الصغريةو أيًضا إىل أّن القطعة األخرية من تشكيلة املوديالت اجلديدة هي ذات معايرة يدويّة التدوير، تعرض الساعات والدقائق 
            ، وتتمّتع باحتياطي طاقة يقارب الثالثة أيام. 6عند الساعة 

 



 

 
 

 المواصفات الفنية
Traditionnelle calibre 2755  

 
  80172/000R-B406  المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 QP 2755     المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير يدوية ميكانيكية، حركة
 مم 9.7 مساكتها، )41 4/3 ’’’( مم  33.9قطرها 

 تقريباً  ساعة 58 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 18,000 (هريتز   2.5  

 جزءاً  602     
 حجراً  40 

 
 الدقائق، الساعات    المؤشرات

 الثواين الصغرية عند ناقل التوربيون    
 الدقائقمّكرر     
 التوربيون    

 التقومي الدائم (يوم األسبوع، التاريخ، الشهر، السنة الكبيسة)
 (على ظهر الساعة) مؤّشر احتياطي الطاقة    
 

 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة 
 مم 13.54 مساكتها مم، 44قطرها 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
  

 باللون الرمادي الداكنأوبالني      القرص 
 قرياطاً  18عيار  5Nمن الذهب الوردي مثبّتة مؤّشرات ساعات 

 
 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام

 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   



 

 
 

 
 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي قابل للطي من إبزمي     اإلبزيم

 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم
 

، تُقّدم مع قلم مصّحح، عدسة مكّربة، ومقبض رنّان أداة تدوير للساعةعلبة مع   واألكسسوارات علبة التقديم
 تضخيم الصوت وإضفاء التجانس على يعمل على ”La Musique du Temps“    حتت إسم

 مكّررات الدقائق من فاشرون كونستانتني.  نغمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المواصفات الفنية

Traditionnelle 14-day tourbillon  
 

 89000/000R-B407  الرقم المرجعي للساعة
  ساعة حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة

 
 2260    المعايرة

 كونستانتني فاشرون دار وصنع تطوير من
 التدوير يدوية ميكانيكية،حركة 
 مم 6.8 مساكتها، )21 4/3 ’’’( مم  29.1قطرها 

 تقريباً  ساعة 336 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 يف الساعة) ذبذبة18,000هريتز ( 2.5  
  جزءاً  231 

 حجراً  31
 

 الدقائق، ساعاتال    المؤشرات
 التوربيون ة على ناقلالثواين الصغري 

 التوربيون
 طاقة الاحتياطي مؤّشر 

 
 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة

 مم 12.22 مساكتها مم، 42قطرها 
 ظهر علبة شفاف من كريستال الصفري
 مرتًا) 30على عمق يناهز بار ( 3مت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

 
 داكن الرمادي أوبالني باللون ال    القرص 

 قرياطاً  18عيار  5Nالوردي من الذهب مثبّتة ساعات  مؤّشرات
 

 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام
 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   



 

 
 

 
 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي قابل للطي من إبزمي     اإلبزيم

 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم
 

 قطع 10إصدار محدود ومرّقم من 
 ساعةمنقوشتان على ظهر كّل  ”X/10 “و ”Limited Edition“عبارتا 

 
 

 



 

 
 

 المواصفات الفنية
Traditionnelle day-date and power reserve  

 
  85290/000R-B405  المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 SC 2475     المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية حركة ميكانيكية،
 مم 5.7 مساكتها، )11 2/1 ’’’( مم  26.2قطرها 

 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 (هريتز   4 

 جزءاً  264     
 حجراً   27 

 
 املركزيّة، الثواين الدقائق، الساعات    المؤشرات

 يوم األسبوع والتاريخ    
  مؤّشر احتياطي الطاقة    
 

 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة 
 مم 10.65 مساكتها مم، 39.5قطرها 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 30على عمق يناهز بار ( 3مت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  
 باللون الرمادي الداكن أوبالني     القرص 

 قرياطاً  18عيار  5Nمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذهب الوردي 
 

 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام
 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   

 
 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي من مشبك     المشبك



 

 
 

 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم
 

 تُقّدم مع قلم مصّحح   ألكسسواراتا

 

 

 



 

 
 

 المواصفات الفنية
Traditionnelle   

 
  43075/000R-B404  المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 1120     المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 ، فائقة الرفعالتدوير ذاتية حركة ميكانيكية،
 مم 2.45 مساكتها، )21 2/1 ’’’( مم  28.4قطرها 

 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 19,800 (هريتز   2.75 

 جزءاً  144     
 حجراً   36 

 
  الدقائق، الساعات    المؤشرات

 
 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة 

 مم 7.26 مساكتها مم، 41قطرها 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 30على عمق يناهز بار ( 3مت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

 أوبالني باللون الرمادي الداكن     القرص 
 قرياطاً  18عيار  5Nمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذهب الوردي 

 
 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام

 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   
 

 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي من مشبك     المشبك
 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم

 



 

 
 

 المواصفات الفنية
Traditionnelle   

 
  87172/000R-B403  للساعةالمرجعي  الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 2455     المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية حركة ميكانيكية،
 مم 3.6 مساكتها، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرها 

 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 (هريتز   4 

 جزءاً  194     
 حجراً   27 

 
 الدقائق، الساعات    المؤشرات

 9الثواين الصغرية عند الساعة     
 التاريخ    
 

 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة 
 مم 8 مساكتها مم، 38قطرها 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 30على عمق يناهز بار ( 3 مت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط

  
 أوبالني باللون الرمادي الداكن     القرص 

 قرياطاً  18عيار  5Nمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذهب الوردي 
 

 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام
 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   

 
 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي من مشبك     المشبك



 

 
 

 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم



 

 
 

 المواصفات الفنية
Traditionnelle   

 
  82172/000R-B402  المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 AS 4400     المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير يدوية حركة ميكانيكية،
 مم 2.8 مساكتها، )21 2/1 ’’’( مم  28.6قطرها 

 تقريباً  ساعة 65 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 (هريتز   4 

 جزءاً  127     
 حجراً   21 

 
 6، الثواين الصغرية عند الساعة الدقائق، الساعات    المؤشرات

 
 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من     العلبة 

 مم 7.77 مساكتها مم، 38قطرها 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 30على عمق يناهز بار ( 3مت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

 أوبالني باللون الرمادي الداكن     القرص 
 قرياطاً  18عيار  5Nمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذهب الوردي 

 
 ،مع بطانة داخلية من جلد التمساح، األسودباللون  ميسيسيب متساح جلد   الحزام

 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،   
 

 قرياطاً  18عيار  5N الذهب الوردي من مشبك     المشبك
 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم

 


