
 
 

OVERSEAS WORLD TIME 

ملنظرة فريدة إلى العا  

 

  قيت العاملي املنسقنصف أو ربع ساعة عن التو  مبعّدل، مبا يف ذلك تلك اليت ختتلف منطقة زمنية 37

 املخّصصة للمسافرين يف القرن الواحد والعشرينإعادة صياغة لألناقة غري الرمسية، بصمة ممّيزة: 

 املستوحى من زهرة البوصلة من الذهب الوردي، املتذبذب Overseas وزنب مزدانةمن صنع الدار  ةمعاير 

 شهادة دمغة جنيف

 وثالثة تصاميم خمتلفةراحة استثنائية  تضمنقابلة للتبديل،  وأبازيم أساور/أحزمة

 

 
 

، 2016الرمزية في إطار الصالون العالمي للساعات الراقية  Overseasبعد تقديم اإلصدار الجديد من مجموعة 
 .Overseas World Timeتطلق فاشرون كونستانتين موديل 

 
، ومناسبة األناقة غير الرسمية وطابع عمليمصنوعة بروح من  –م في ثالثة صياغات بقرص أزرق، فضي، أو بني وهو يقدَّ 

 الوقت حول العالم بنظرة واحدة. يوّدون معرفةأكثر من أّي وقت مضى للمسافرين الذين 
 

نصف  مبعّدلمنطقة زمنية، مبا يف ذلك تلك اليت ختتلف  37أقّل من  Overseas World Timeال يعرض قرص ساعة 
يت ال  Lambertأو ربع ساعة عن التوقيت العاملي املنسق. ويضّم العرض ثالثة أجزاء. يتأّلف األّول من خريطة منطقة اإلسقاط 

مطلية باللك حتمل أمساء  ساطعةبالفرشاة) واحمليطات (بلمسة �ائية خمملية)، إضافة إىل أسطوانة تشري إىل القارات (معّززة بالصقل 
 من خالل  املؤّشر الذي ميّيز بني النهار والليلاملدن. مثّة أيضًا أسطوانة ثالثة مصنوعة من الصفري ومثبّتة فوق اخلريطة، تعرض 

ائية ومطلية باللك بلمسة � ساطعةساعة. أخرياً، تشري حلقة خارجية  24ملسات دخانية متدّرجة بنعومة، تتناغم مع حركة قرص الـ
 خمملية إىل الساعات والدقائق.

 

مم حتتوي على  43.5املرافق املثايل للمسافرين، وهو يتأّلف من علبة بقطر  Overseas World Timeيشّكل موديل 
تنبض هذه احلركة ذاتية التدوير، احلاصلة على براءة اخرتاع، واملطّورة واملصنوعة من قبل فاشرون   .WT 2460معايرة 

 22الوزن املتذبذب من الذهب عيار ساعة. أّما  40ذبذبة يف الساعة وتّتسم باحتياطي طاقة حّىت  28800كونستانتني برتّدد 
النقاط الرئيسية للمسافرين، مع ملسات مسفوعة بالرمل، ومصقولة ومعرّقة قريطًا فمزدان بزهرة البوصلة، وهي رمز عاملي يشري إىل 

 بدّقة. وميكن تعديل كّل املؤّشرات اليت حترّكها هذه اآللية بسالسة وسهولة بفضل التاج.



 
 

اإلضافة جنيف، السوار الذي ميتاز بنظام تعديل سهل حبسب املعصم. وبتطال راحة ومرونة هذا املوديل اجلديد الذي حيمل دمغة 
إىل ذلك، فإّن إمكانية تبديل هذه األساور وإبازميها القابلة للطي تعين أنّه ميكن تغيريها وإقفاهلا بدون احلاجة إىل استعمال أّي 

  أداة، بينما تضمن الثبات نفسه كما أّي سوار مثّبت كالسيكي.



 
 

 المواصفات الفنية
World Time Overseas 

 
  قرص فضي – 7700V/110A-B129 المرجعي للساعة الرقم

7700V/110A-B172 - قرص أزرق 
7700V/110A-B176 -  بينقرص 

 دمغة جنيف  حتمل اتساع
 

 WT 2640    المعايرة
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 

   مم  7.55مساكتها، )11’’’ 4/1( مم  36.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  255

 حجراً  27
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 ةمركزيثواين    
 مدينة) 37( التوقيت العامليمؤّشر إىل    
  ميّيز بني النهار والليلمؤّشر    
 

 ستيلمن الستانلس    العلبة 
 مم 12.6 مساكتها مم، 43.5قطرها 

 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض
 تاج مثّبت برباغ 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

 
 
 

 :مرتاكبةأقراص  3 القرص 



 
 

وحبار بلمسة �ائية املصقولة بالفرشاة لنصف الكرة الشمايل مع قارات ملّمعة، خريطة  •
 مل أمساء مدن للك باللون الفضي/األزرق/البين، حتباأسطوانة ساطعة مطلّية خمملية. 

 24النهار والليل، وآخر داّل على الساعات الـ ر ميّيز بنيمن الصفري مع مؤشّ  أسطوانة •
 6.30 األسود الفحمي مؤشرات الساعات ما بني الساعتَـْني  (ُتربز خلفية مميزة باللون

 صباحاً) 6.30مساًء و
مسار المعة و بلمسة �ائية  باللون الفضي/األزرق/البينحلقة ساطعة ومطلية باللك  •

 لتحديد الدقائق
مباّدة بيضاء تشّع يف  انقرياطًا ومطليّ  18من الذهب عيار  انمصنوععقربان للساعات والدقائق 

 الظالم
شكل صليب سوار من الستانلس ستيل مع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على  األساور/األحزمة

 مالطه نصفي
مع بطانة داخلية من جلد ، باللون األسود/ األزرق ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد

 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،
 األسود/ األزرقويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 

 
سوار من الستانلس ستيل مثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة  اإلبزيمان 

 ونظام تعديل مريح
ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل يُقّدم مع إبزمي ثان ثالثي الطيات من الستانلس  

 (بانتظار حصوله على براءة اخرتاع) يتماشى مع احلزامني اإلضافيني
 
 


