
  
 
 

Quai de l’Ile 
 
 

 من الستانلس ستيل علبة •
 قرص وحزامان باللون أزرق •
 ذاتّية التدوير من صنع الدار  5100معايرة  •

 
  
 

على شكل موديل من الستانلس ستيل، يجّسد تعبيراً معاصراً لتقاليد  Quai de l’Îleإلى مجموعة أحدث إضافة  تُقّدم
صناعة الساعات الراقية، حيث يطّل اللون األزرق بشكل بارز على القرص المزّين بمؤّشرات مشّعة، إضافة إلى الحزامين 

 المصنوعين من الجلد والمطاط.

Quai de l’Île  منطقة حضريّة يعبق برائحة التاريخ ، 
بني ضّفيت ل نقطة عبور واليت تشكّ ، الواقعة يف قلب مدينة جنيف، احملّلة . وقد متّ حتويلالتارخيير امن عنوان الدإسم اجملموعة ستمّد ا

 – القرن التاسع عشر) يف master cabinotiersضّم مشاغل أبرع احلرفّيني (ياملكان الذي كان  – �ر الّرون، اليسرى واليمىن
 .باحلياةمركز حضرّي يضّج إىل 

 لبة من الستانلس ستيل ذات بنية خاّصةع
ب للصقل بالصالبة والرّاحة واخلّفة، باالستخدام املتناو  تمّيزت واليتالستانلس ستيل،  مم، املصنوعة من 41ُعّززت العلبة البالغ قطرها 

 ،بالفرشاة والتلميع. والالفت أّ�ا جتمع بني ثالثة أشكال بارزة من الرتاث اجلمايل لدار فاشرون كونستانتني، أال وهي: اإلطار الدائري
ي يضفي اخلة بشكل متناغم من خالل الضوء الذويُعّزز تصميم األشكال املتدوالّشكل الوسادّي للعلبة، وجانب العلبة الربميلي. 

تأثرياته على اللمسات النهائية. كما تزيد الوصالت املعدنية باملستويات املتفاوته واهلادفة إىل ضمان راحة مثالية، ديناميات هذه 
 العلبة. 

 معايرة من صنع الدار
، املصّممة 5100جزءًا. إّ�ا معايرة  172حتتوي علبة الستانلس ستيل اخلارجّية على حركة ميكانيكّية ذاتّية التدوير، تتأّلف من 

واملطّورة واملصّنعة بالكامل يف ورشة فاشرون كونستانتني، واليت تشّغل وظائف الساعات، والدقائق، وعقرب الثواين املركزي، والتاريخ. 
ذبذبة يف الّساعة، وهي مصّممة لتناسب منط احلياة النشط، كما أّ�ا تتمّيز مبقاومة ممتازة للصدمات،  28800هذه احلركة يبلغ ترّدد 

فضًال عن احتياطي طاقة يزيد على الستّني ساعة، بفضل احتوائها على برميلني. وباإلمكان رؤية هذه احلركة من خالل ظهر العلبة 
جدير بالذكر أّن هذه  العصرّي وتزيّنها مخس زخرفات ناتئة. Quai de l’Îleوهي تتمّيز بتصميم املصنوع من كريستال الصفري، 

شكل يتماشى ، منّفذة ب"جنيف دو كوت" طراز من والزخرفة الدائري، والتجزيعاللمسات األخرية، املتمثّلة يف الشطب، والصقل، 
 مع تقاليد أرقى صناعة الساعات يف جنيف.

 



  
 
 

 المستوياتقرص متعّدد 
 يتمّيز القرص األزرق ببنية متعّددة املستويات مع ملسة برّاقة. يتأّلف هذا القرص من ثالثة أجزاء خمتلفة، وهو يوفّر سهولة متناهية يف
قراءة الوقت من خالل تأثري العمق وبفضل مؤّشرات الساعات واألرقام العربّية املصنوعة بالكامل من ماّدة بيضاء مشّعة. ومن 

ّيزات األخرى لقرص هذه الساعة، االستعاضة عن نافذة عرض التاريخ التقليديّة مبؤّشر ثنائّي املستوى، إذ تضّم بنية القرص املم
 5100عايرة ، يظهر قرص التاريخ اخلاص مبالشفافمل تواريخ األشهر. وحتت هذا القرص يف وسط القرص حتأسطوانًة من الصفري 

 صحيح. ويربز مؤّشر يدّل على التاريخ ال

مرتًا،  30اجلديد املصنوع من الستانلس ستيل، مقاوم للماء حّىت عمق  Quai de l’Îleال بّد من اإلشارة أخريًا إىل أّن موديل 
وهو مرفق حبزاَمني، أحدمها من جلد التمساح األزرق، واآلخر من املطّاط األزرق، يُثبّتان على املعصم بواسطة إبزمي قابل للطّي من 

 تيل.الستانلس س

 
 



  
 
 

 المواصفات الفنية
Quai de l’Ile 

 
  أزرق رص ق – 4500S/000A-B364 المرجعي للساعة الرقم

 عالمة اجلودة واألصالة  حتمل دمغة جنيف ةساع
 

 5100/1    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
   مم 4.7 مساكتها، )31’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 

 تقريباً  ساعة 60 يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز 4

 جزءاً 172
 حجراً  37

 
 ساعات ودقائق   المؤشرات

 ثواين مركزية   
  تاريخ   

 
 ستانلس ستيل   العلبة 

 مم 11.75 مساكتها مم، 41قطرها 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

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

 األزرققرص برّاق باللون  القرص 
 مل تواريخ األشهر.حت كريستال الصفريمن   سطوانةأ 
 مشّعة بيضاءمن ماّدة  مصنوعةمؤّشرات الساعات و  األرقام العربّية 
 مشّعة ووتاريخ مربز بفضل ماّدة بيضاءقرياطاً  18عقربا ساعات ودقائق من الذهب عيار  

 



  
 
 

، خمّيط يدوياً  ،األزرقألسافيل مع بطانة من جلد ، األزرقباللون  ميسيسيب متساح جلد حزام من الحزام
 حراشف مربعة كبرية احلجم

 األزرق من املطاط  ثانٍ ويقّدم كذلك األمر مع حزام 
 

 أزرار ضاغطةمن الستانلس ستيل مع إبزمي ثالثي الطيات  اإلبزيم
 نصفي مصقول شعار صليب مالطه  

 
 

 

 

 

 
   

 


