
 
 

Malte Tourbillon وMalte small model 

 

Malte Tourbillon 
 حركة ميكانيكية يدوية التدوير •
 التنفيذ الدقيق، يعّبر عن مستوى رفيع واستثنائي من شكل صليب مالطه على توربيونناقل  •
 قرص باللون الرمادي الداكن •

 

Malte small model 
 حركة ميكانيكية يدوية التدوير •
 عرق اللؤلؤ األبيضقرص مصنوع من  •
 باللون الفوشيا الالمع حزام من جلد التمساح •
 

 

من فاشرون كونستانتين  Malte مجموعةر تجسيدها لمزيج فاتن، يزاوج بين الجماليات اآلسرة والطابع المتمّيز، تقّدم عب
رص باللون توربيون فخم مع ق –الشهير بحّلة جديدة من خالل باقة صياغات عصرية. فالموديالن الجديدان  البرميليالشكل 

ضورهما الالفت حيسطعان ب – تجمع نقاوة عرق اللؤلؤ بحزام ملّون بالفوشيا المفعم بالحيويةالرمادي الداكن، وساعة نسائية 
 والممّيز مع علبة مقّوسة من الذهب الوردي.

. يف ذلك الوقت، لعبت الدار دوراً رائداً 1912اجلّذاب االرث االبداعي لفاشرون كونستانتني منذ العام  الربميليلطاملا أشار الشكل 
يف اعتماد هذا التصميم اجلريء، ما مّثل حتّوًال جذريًا عن الشكل التقليدي لساعات اجليب. وعرب معانقته املثالية للمعصم، يُعّرب عن 

، املؤلّفة من موديالت رجالية ونسائية متتاز ببساطتها وترفها يف آن معاً. Malteلف يف جمموعة هذا التقّوس املنقطع النظري بشكل خمت
واملتمّيزة خبطوطها املتناغمة واملتوازنة مع عرضها الواضح للوقت، فتستمّر  2012، املعاد صياغتها يف العام Malteأّما مجاليات ساعات 

 اخلارج عن املألوف يف الوقت نفسه. يف التأكيد على طابعها الفريد، الكالسيكي و 

Malte Tourbillon 5، ذهب ورديN  قيراطًا، قرص باللون الرمادي الداكن 18عيار 



دمغة جنيف هادة على شالشكل الوحيد احلاصل  يتأّلف هذا النموذج املثايل لصناعة الساعات الراقية، وهو موديل التوربيون الربميلي
مرتًا ومصنوعة من الذهب  30مم، مقاومة للماء حّىت  x 48.2 38 قطرها، من علبة مقّوسة بدقّة ومهارة، عالمة اجلودة واألصالة

مؤشر ساعة  11قرياطاً. أّما مظهر الساعة املمّيز فيعّززه قرص مسعوف بالرمل وملّون بالرمادي الداكن، يزيّنه  18عيار  5Nالوردي 
، فيؤّكد حامل التوربيون الذي حياكي شكل صليب 6ذهب الوردي. أّما عند الساعة على شكل قضيب رفيع ورقم روماين واحد من ال

ة. كما يضمن كّل من املنّفذ على كّل من عناصر احلرك التنفيذ الدقيقاملتمّيز ويكشف عن مستوى رفيع واستثنائي من  همالطه على طابع
رؤية واضحة  –ذبذبة يف الساعة  18,000 –عقرْيب الساعات والدقائق املنحرفني قليًال عن املركز، إضافة إىل الرتّدد املنخفض للحركة 

جزءاً، وهي حركة ميكانيكية يدوية  169 الربميلية الشكل من 2795للتوربيون الذي حيمل عقرب الثواين. كذلك األمر، تتأّلف معايرة 
 ساعة.  45حّىت  ّودة باحتياطي طاقةالتدوير، مطّورة ومصنوعة بالكامل من قبل فاشرون كونستانتني، ومز 

Malte small model 5، ذهب ورديN  قيراطًا، قرص من عرق اللؤلؤ 18عيار 

نقاوة عرق اللؤلؤ حبزام ملّون بالفوشيا اجلديد الذي جيمع  Malte small modelاألنوثة والرقي مها السمتان األساسيّتان إلصدار 
تمّتع بأسلوب يّتسم ، تدمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالةالساعة امليكانيكة يدوية التدوير، احلاصلة على شهادة  فهذه. املفعم باحليوية

قرياطاً، مع خطوط متوازنة بشكل انسيايب.  18عيار  5Nدي بالبساطة، وهي تطّل يف علبة برميلية الشكل، مصنوعة من الذهب الور 
مؤّشرات مثبّتة من الذهب الوردي. والالفت  10أّما القرص املصنوع من عرق اللؤلؤ واحملّدب نوعاً ما فيمتاز بعقارب رفيعة تتحّرك فوق 

، يعّربان عن مجالية كالسيكية وعصرية يف آن معاً.  6و 12 أّن البصمتني املمّيزتني للمجموعة، أال ومها الرقمان الرومانيان عند الساعتني
مرتًا مع ظهر من كريستال  30مم، املثبّتة بوصالت غري ظاهرة، واملقاومة للماء حّىت  x 38.7 28.4 بقطركما أّن العلبة املقّوسة 
يدوية التدوير، املطّورة واملصنوعة بالكامل من قبل فاشرون كونستانتني. بالتايل، تشّغل هذه احلركة  AS 1400الصفري، تضّم معايرة 

. وقد ُعّززت 6ساعة، وظائف الساعات، الدقائق، والثواين الصغرية عند الساعة  40جزءاً واملزّودة باحتياطي طاقة حّىت  98املؤلّفة من 
يل حّىت أرفع املعاصم بالتوّهج الساطع للحزام الالمع، املصنوع من جلد التمساح باللون خطوط هذا املوديل الذي يعانق بشكل مثا

 الفوشيا.



 المواصفات الفنية
Malte Tourbillon 

 
 30130/000R-B289 المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 2795    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير يدوية حركة ميكانيكية،
 مم 6.1 مساكتها، )’’’3/4x 12’’’ 1/412( مم  x 29.3 27 قطرها

 تقريباً  ساعة 45 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 18,000 ( هريتز2.5 
 جزءاً  169

 حجراً  27
 

 الدقائق، الساعات   المؤشرات
 التوربيونعلى ناقل  6الثواين الصغرية عند الساعة    
  التوربيون   
 

 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من    العلبة 
 مم 12.7 مساكتها مم، x 48.2 38قطرها 

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

  
 باللون الرمادي الداكن، مسعوف بالرمل    القرص 

 مسار ملّون لتحديد الدقائق 
 5Nمؤّشر ساعة مثّبت على شكل قضيب رفيع  ورقم روماين مثّبت واحد من الذهب الوردي  11

 قرياطاً  18 عيار 
 

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



 محراشف مربعة كبرية احلجخماط يدوياً، إجناز سرجي،  
 

 قرياطاً  18عيار  5Nمن الذهب الوردي قابل للطي  إبزمي    اإلبزيم
 ملّمعشكل صليب مالطه نصفي  على مصمم

 
 تُقّدم الساعة مع عدسة مكّربة   األكسسوار

 

 

 



 المواصفات الفنية
Malte small model 

 
 81015/000R-B282 المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 AS 1400    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير يدوية حركة ميكانيكية،
 مم 2.6 مساكتها، )’’’9( مم  20.65 قطرها

 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 ( هريتز4 
 جزءاً  98
 حجراً  20

 
 الدقائق، الساعات   المؤشرات

  6الثواين الصغرية عند الساعة    
 

 قرياطاً  18عيار  5Nالذهب الوردي من    العلبة 
 مم 7.72 مساكتها مم، x 28.4 38.7قطرها 

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

  
 من عرق اللؤلؤ األبيض    القرص 

 5Nساعة مثبّتة على شكل قضيب رفيع  ورقمان رومانيان مثبّتان من الذهب الوردي  مؤّشرات 10
 قرياطاً  18عيار  

 
 ، الفوشياباللون  المع ميسيسيب متساح جلد  الحزام

 حراشف مربعة ، عند الطرفخماط  
 



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

 
 

 

 

 

 


