Patrimony Perpetual Calendar

تعرف إلى ساعة  Patrimony Perpetual Calendarالجديدة بإصدارها المصنوع من الذهب الوردي مع قرص
ّ
جد يد باللون الرمادي الداكن في معرض الصالون العالمي للساعات الراقية للعام  .2017تُشغَّل الساعة الكالسيكية الفاخرة
المعايرة األسطورية  QP 1120التي تتميز بحركة ميكانيكية ذاتية التدوير وفائقة الرفع بما يعكس أناقة مجموعة

ورقيّها.
ُ Patrimony

عقريب الساعات والدقائق ،وأطوار
تعمل املعايرة  QP 1120اليت ّ
طورهتا وصنعتها دار فاشرون كونستانتني حبرفية عالية ،على تشغيل َ
القمر عند مؤشر الساعة  6مع خاصية التقومي الدائم اليت تُ ِظهر يوم األسبوع عند مؤشر الساعة  ،9والتاريخ عند مؤشر الساعة ،3
والشهر والسنة الكبيسة يف عدادات  48شهراً ،عند مؤشر الساعة  .12كما أ ّن هذه الساعة اليت تُع ّد ،باعرتاف خرباء وذواقة الساعات،
أيقونةً من أشهر أيقونات عامل ساعات التقومي الدائم احلالية ،سوف تتكيّف مع تقلّبات التقومي من دون أن تتطلّب أي تصحيح لغاية
األول من مارس  .2100وخبالف التقوميات البسيطة العادية اليت تتطلّب تصحيحاً يدوياً بعد كل شهر حيتوي على أقل من  31يوماً،
يراعي التقومي الدائم دورة السنة الكبيسة بأشهرها املؤلفة من  31و 30و 28يوماً ،ناهيك عن تكرار يوم  29فرباير كل أربع سنوات.
شك أ ّن هذه الوظيفة املع ّقدة تتطلّب تصغرياً مدهشاً لضبطها ميكانيكياً مبا يسمح بتتبّع االختالفات التقوميية .وقد أُخ َذ التصغري إىل
وال ّ
أقصى مدى من أجل حتقيق تقومي الدائم فائق الرفع .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن مساكة ساعة  Vacheron Constantinمبعايرة
برتدد  2.75هريتز ( 19,800ذبذبة/الساعة) مع احتياطي طاقة يدوم ملدة 40
 QP 1120تبلغ  4.05مم فقط ،وتنبض الساعة ّ
يتضمن رموز تصميم الدار يف قلب احلركة.
ساعةً .كما أ ّن الثقل املتأرجح املزخرف على شكل صليب مالطه ّ
وتأيت ساعة  Patrimony perpetual calendarاليت تُعترب أحد اإلصدارات اجلديدة يف معرض الصالون العاملي للساعات
الراقية للعام  ،2017يف علبة مصنوعة من الذهب الوردي حتضن قرص أوبالني باللون الرمادي الداكن .وكالعادة ،مل تغِب عن التصميم
املرة ملسةً من احلدا ة
اجلديد مظاهر األناقة والنقاء اجلمايل اليت باتت معايري حترص العالمة على احلفا عليها ،ولكنها أف َفت هذه ّ
واحلركة عليها جتلّت يف املنطقة اخلارجية احملدبة قليالً واملزدانة حبلقة "لؤلؤية" دائرية لقياس الدقائق ومؤشرات لتحديد الساعات مصنوعة
من الذهب الوردي عيار  18قرياطاً .وتأيت مؤشرات الساعات ،والدقائق والتقومي بالذهب الوردي عيار  18قرياطاً .أما اللمسة النهائية
اآلسرة فتمثلت يف حزام مصنوع من جلد التمساح باللون األسود ،خميط يدوياً ،مع إبزمي قابل للطي من املعدن نفسه.
وحتت القرص ،جتسد األسطوانة اهلاللية القبة السماوية بالذهب الوردي املغلفن باللون األزرق .وقد صنِعت كل جنمة بإتقان ٍ
عال وعناية
َُ
ّ
متناهية لتوفري خريطة دقيقة عن السماء.

املزودة بظهر من كريستال الصفري يربز سحر املعايرة  ،QP 1120مبقاومة للماء حىت فغط
أخرياً ،تتميز العلبة البالغ قطرها  41مم و ّ
مرتا).
 3بار (على عمق يناهز ً 30

المواصفات الفنية
Patrimony perpetual calendar
الرقم المرجعي

43175/000R-B343
ساعة حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة

المعايرة

1120 QP
من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني
حركة ميكانيكية ،ذاتية التدوير
قطرها  29.6مم (½’’’ ،)12مساكتها  4.05مم
احتياطي طاقة يوازي حواىل  40ساعة تقريباً
 2.75هريتز ( 19,800ذبذبة/الساعة)
 276جزءاً
 36حجراً

المؤشرات

الساعات والدقائق
تقومي دائم (يوم األسبوع ،التاريخ ،عرض لـ 48شهراً مع مؤشر للسنة الكبيسة)
عرض ألطوار القمر

العلبة

من الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطاً
قطرها  41مم ،مساكتها  8.9مم
ظهر علبة شفاف من كريستال الصفري
مرتا)
متّ اختبار مقاومتها للماء حىت فغط  3بار (على عمق يناهز ً 30

القرص

أوبالني باللون الرمادي الداكن
متقوسة مع حلقة "لؤلؤية" دائرية لقياس الدقائق
جهة خارجية ّ
مؤشرات ساعة مثبّتة من الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطاً

الحزام

جلد متساح ميسيسيب باللون األسود ،خميط يدوياً ،اجناز سرجي ،حراشف مربعة كبرية احلجم

اإلبزيم

إبزمي قابل للطي من الذهب الوردي  5Nعيار  18قرياطاً
ملمع
مصمم على شكل صليب مالطه نصفي ّ
ّ

