
 
 
 

Patrimony small model 

  وأنيق رفيعتصميم  •

  سائّيةم للساعة الرّجالّية والنم 36لغ قطر يب •

  أو ملّون الورديمن الذهب  حزام •

  بصليب مالطه مزخرفقيراطاً  22عيار  ذهبمصنوع من ال ثقل متأرجح •

 

فهذا . Patrimony small modelولم يمّر مرور الكرام إذا ظهرت عالماته جلّية في ساعة  الربيع حّل فصل
الجديد  ويزهو هذا الموديللمعاصم الرجال والنساء على حّد سواء.  اً مثاليّ ، ما يجعله مم 36بقطر يبلغ  اإلصدار يّتسم
كما   .الالمع باللون األرجواني جلد التمساحمن  حزاميعانقها والتي  من الذهب الورديالمصنوعة  علبتهمع بلمسة ملّونة 

 باللون البني الداكن. جلد التمساح الجزام المصنوع منأن يختاروا  البسيطةيمكن لمحّبي األناقة 

قرص قية ومتوازنة بشكل مجيل، تؤطّر خبطوط ن ، عالمة اجلودة واألصالة،دمغة جنيف الذي حيمل هذا املوديل اجلديد يتمّيز
ساعات  مؤّشرات فوقوتتهادى  قضبان على خطى الوقتبال الشبيهةرفيعة العقارب املقّبب بنعومة. وترتاقص الالفضي،  األوبالني
يتيح فرصة فاملصنوع من كريستال الصفري ظهر العلبة ". أّما "حبيبّيةدقائق ال قياسوحلقة ل من الذهب الوردي الطرف مستدّقة

امليكانيكية  Q6 2450 معايرةحتتضن الساعة ساعات الراقية املمّيزة. لاليت حتمل ملسات اآلّية احلركة املعقّدة االستمتاع مبشاهدة 
، الدقائق الثواين، لساعاتوظائف ا ، اليت حتّركاملبالك Vacheron Constantinدار  عنصو  تطويرمن وذاتية التدوير 

 تغيريإليقاف الثواين يعمل عند  زجبها الساعة كما ُزوِّدت  ساعة. 40 يصل إىلاحتياطي طاقة ، بينما تضمن التاريخوعرض 
اللمسة فيضع صليب مالطه  واملزخرف بشعار قرياطاً  22عيار  ذهبصنوع من الامل الثقل املتأرجح أّما. بالغة دقّة، لضمان الوقت
 هذا املوديل اجلديد. مجالية على ةاملثالي النهائية

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 المواصفات الفنية

 البين باللون اجللد من حزام :B180-4100U/000R  الرقم المرجعي للساعة 
    B180-4100U/001R: باللون األرجواين  الالمع اجللد من حزام 

 دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة نحتمال تانساع

 Q6 2450    المعايرة
 من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني

 حركة ميكانيكية، ذاتية التدوير
 مم 3.6مساكتها ، )1¼’’’1م (م 26.2قطرها 

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

 جزءاً  196
 حجراً  27    

 دقائقساعات،    المؤشرات 
 ةمركزي ثواين

 تاريخ 
 

 قرياطًا  18عيار  5Nذهب وردي     العلبة
 مم 8.1م، مساكتها م 36قطرها 

 شفاف من كريستال الصفريظهر العلبة 
 مرتًا) 30بار (على عمق يناهز  3ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  أوبالني فضي    القرص 
 جهة خارجية مقبّبة مع حلقة لقياس الدقائق "حبيبّية"

 قرياطًا 18عيار  5Nوردي الذهب مؤّشرات ساعات من ال
 

، البين الداكن مع بطانة داخلية من جلد التمساحباللون يب يجلد متساح ميسيسحزام من   الحزام
 خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجم

باللون األرجواين مع بطانة داخلية من جلد  الالمع يبيجلد متساح ميسيسحزام من 
 ، حراشف مربعة خميططرف ، ألسافيل

 قرياطًا 18عيار  5Nمن الذهب الوردي  مشبك    المشبك



 
 
 

 مصقولنصفي مصمم على شكل صليب مالطه     

 


