
 
 
 

Overseas 

 ناقة والتصميم غير الرسميسّتة موديالت جديدة تزاوج بين األ

 

مم: إثنان مع علبة من الستانلس ستيل وإثنان آخران مع علبة من الستانلس ستيل  37أربعة موديالت بقطر بالغ  •
 وإطار من الذهب الوردي

 الذهب الورديمم وإطار من  42.5علبة من الستانلس ستيل  بقطر بالغ كرونوغراف مع  •
 مم 41موديل من الستانلس ستيل  والذهب الوردي بقطر بالغ  •
 سوار/أحزمة قابلة للتبديل •
 والمصنوع من الذهب الوردي زهرة البوصلةالمستوحى من المتأرجح،  Overseasمعايرات من صنع الدار، بثقل  •

 

  إصداراتال شّك أنّ و ُصّممت بعض الساعات ليتّم ارتداؤها يف مناسبات حمّددة، بينما ُصنعت أخرى لتالئم شّىت املناسبات. 
Overseas اّصةخ اجلديدة تنتمي إىل هذه األخرية. فاجملموعة املزّودة بأحزمة قابلة للتبديل بسهولة تاّمة، من دون احلاجة إىل أّي أداة ،
ب الوردي. أّما مع إطار من الذه ن من لونينموديلين مؤّلفي وأة موديالت مصنوعة من الستانلس ستيل بالكامل، ستّ تستقبل اآلن 

حركاهتا املطّورة من قبل الدار والظاهرة من خالل ظهر العلب املصنوعة من كريستال الصفري الشفاف، فهي تذكري بأّن صناعة الساعات 
ناقة والتصميم غري األبأسلوب آسر يزاوج بني  ةالفاخرة فّن يتكّيف مع كافّة الظروف. لذا، ميكن القول إّن املوديالت اجلديدة املصّمم

 الرمسي، تناسب األزياء املسائية، كما ميكن ارتداؤها لدى السفر إىل اجلانب اآلخر من العامل على حّد سواء.  

 اإلصدارات المصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل
 37ر يبلغ غري رمسّية، ويتوّفران بقطإصداران جديدان من الستانلس ستيل، يتمّتعان بإطاللة أنيقة إّمنا  Overseasينضّم إىل جمموعة 

اليت تشّغل و من صنع الدار،  5300مم مع أقراص باللون األزرق أو البيج الوردي. كما يقوم هذان املوديالن اجلديدان، املزّودان مبعايرة 
تاع بأساليب خمتلفة من خالل نظام ، بتوفري إمكانية االستم9عقرْيب الساعات والدقائق املركزيني إضافة إىل الثواين الصغرية عند الساعة 

ضافيّان سوار من الستانلس ستيل، يرافقه حزامان إ معقابلية تبديل السوار/احلزام من دون احلاجة إىل أداة خاّصة، إذ أّن كّل ساعة تُقّدم 
 من املطّاط وجلد التمساح.

 والذهب الوردي اإلصدارات المصنوعة من الستانلس ستيل
عيار  5Nأيضاً أربعة موديالت جديدة مع علبة من الستانلس ستيل، يعلوها إطار من الذهب الوردي  Overseasتستقبل جمموعة 

 قرياطاً. 18



 
 

مم مبعايرة ميكانيكية، ذاتية التدوير من صنع الدار، بينما يعرض وظائفه على قرص مطلي  42.5لقد ُزّود الكرونوغراف املطروح بقطر 
ط من عجلة عمودية تنّسق ما بني وظائف التشغيل، اإليقاف، وإعادة الضب كما يتأّلف هذا املوديل من  شبه الشفاف. بالورنيش الفضي

إضافة إىل قابض عمودي مقرون به للحؤول دون اهتزاز العقرب عندما ُيشّغل الكرونوغراف. جدير بالذكر أّن العجلة العمودية، الصفر، 
ل رمز الدار. وتتأّلف الذي يشكّ شكل صليب مالطه كونستانتني اجلديدة، مزدانة بربغ على وهي السمة املمّيزة يف كرونوغرافات فاشرون  

سيتالءم اإلصدار ساعة. 50هذه احلركة من أسطوانتني مزدوجتني تعّززان عزم الدوران وموثوقيّته بينما تضمنان احتياطي طاقة ألكثر من 
نّوعة بفضل احلزامني القابلني للتبديل (من جلد التمساح واملطاط بكّل سالسة مع أساليب مت Overseasاجلديد من كرونوغراف 

 البين) اللذين يُقّدمان معه.

يرّكز املوديل الثاين املؤّلف من لونني على السمات األساسية، عارضًا وظائف الساعات، الدقائق، الثواين والتاريخ على قرص مطلي 
اليت تُقّدم يف علبة من الستانلس ستيل والذهب الوردي بقطر بالغ و صنع الدار، من  5100شبه الشفاف. أّما معايرة  بالورنيش الفضي

اجلديدة  Overseasمم، فحاصلة على شهادة دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة، على غرار سائر املعايرات اليت تشّغل ساعات  41
 نهذه. وممّا ال شّك فيه أّن هذه النسخة اجلديدة اليت يتّم ارتداؤها مع حزام من جلد التمساح أو آخر من املطاط باللون البين سرتافق م

 يف أقطار األرض األربعة. حيثما توّجه يزيّن معصمه هبا بكّل أناقة 

 مم. ويطلّ أحد هذين اإلصدارين 37رفع بقطر اللذين يتألّفان من علبتني أ كذلك األمر، يُزيّن الستانلس ستيل والذهب الوردي املوديلني
 Overseasحّبة أملاس بتقطيع دائري بريقاً متأللئاً. كما تُقّدم ساعتا  84قرياطاً، تضفي عليه  18عيار  5Nمن الذهب الوردي  بإطار

من جلد التمساح ، واآلخر من املطاط. والنتيجة، مزيج رائع  مع حزامني باللون البين الداكن، واحد مصنوع 5300املزّودتان مبعايرة 
 جيمع بني سحر األناقة غري الرمسية والتنميق الراقي. 



 
 

 المواصفات الفنية
 Overseas chronograph 

 
  5500V/000M-B074 المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 5200    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22من الذهب عيار  املتأرجح Overseas ثقل

 مم 6.6 مساكتها، )31’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 52 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 ( هريتز4 
 جزءاً  263

 حجراً  54
 

 الدقائقالساعات،    المؤشرات
 9عند الساعة  الثواين الصغرية   
 التاريخ   
  ساعة) 12دقيقة و 30(عّدادا الـ ةعمودي بعجلةكرونوغراف جمّهز    
 

 من الستانلس ستيل   العلبة 
 قرياطاً  18عيار  5Nإطار من الذهب الوردي    

 مم 13.7 مساكتها مم، 42.5قطرها 
 املغناطيسياحلقل حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من 

 درجة وأزرار ضاغطة 90تاج مثّبت برباغ وبرغي مائل بزاوية 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  



 
 

ية، وتلميع مع أخدود بلمسة خممل ، مع منط أشّعة الشمسشبه الشفاف قاعدة مطلية بالورنيش الفضي القرص 
 ،قرياطاً وعقربان للساعات والدقائق 18ساعات مصنوعة من الذهب عيار ومؤّشرات عّدادات حلزونية، 

 .مطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم
 
ألسود ا مع بطانة داخلية من جلد النبوكط يدوياً، اخم، البين الداكنباللون  ميسيسيب متساح حزام من جلد حزامانال

 حراشف مربعة كبرية احلجمو  بتأثري الثقب الدقيق،
 باللون البين الداكنّدم مع حزام ثان من املطاط تُق

 
، لى براءة اخرتاععاحلاصل ونظام قابلية التبديل إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة   اإلبزيم

 .ماشى مع احلزامنييت الذي



 
 

 المواصفات الفنية
Overseas 

 
  4500V/000M-B127 المرجعي للساعة الرقم

 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع
 

 5100    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22من الذهب عيار  املتأرجح Overseas ثقل

 مم 4.7 مساكتها، )31’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 60 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 ( هريتز4 
 جزءاً  172

 حجراً  37
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 ثواين مركزية   
 التاريخ   
 

 من الستانلس ستيل   العلبة 
 قرياطاً  18عيار  5Nإطار من الذهب الوردي    

 مم 11 مساكتها مم، 41قطرها 
 احلقل املغناطيسيحلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من 

 تاج مثّبت برباغ 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

 مليةخم، مع منط أشّعة الشمس وتلميع مع أخدود بلمسة شبه الشفاف مطلية بالورنيش الفضيقاعدة  القرص 



 
 

 مطلّية مباّدة بيضاء، عقربان للساعات والدقائقو قرياطاً  18مؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 
 تشّع يف الظالم

 
ود مع بطانة داخلية من جلد النبوك األسط يدوياً، اخم، البين الداكنباللون  ميسيسيب متساح حزام من جلد الحزامان

 كبرية احلجم  حراشف مربعةو  بتأثري الثقب الدقيق،
 باللون البين الداكنّدم مع حزام ثان من املطاط يُق

 
، لى براءة اخرتاععاحلاصل ونظام قابلية التبديل إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة   مبزياإل

 .ماشى مع احلزامنييت الذي
 
 



 
 

 المواصفات الفنية
Overseas small model  

 
  2300V/100M-B400 المرجعي للساعة الرقم

2300V/100M-B400  (مرّصعة باألملاس) 
 عالمة اجلودة واألصالةساعتان حتمالن دمغة جنيف 

 
 5300    المعايرة

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

  قرياطاً  22من الذهب عيار  املتأرجح Overseas ثقل
 مم 4 مساكتها، )9’’’ 4/1( مم  22.6قطرها 

 تقريباً  ساعة 44 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 ( هريتز4 

 جزءاً  128
 حجراً  31

 
 الساعات، الدقائق   المؤشرات

 9عند الساعة  ةالثواين الصغري    
    

 من الستانلس ستيل   العلبة 
 قرياطاً  18عيار  5Nإطار من الذهب الوردي    
 2305V/100M-B400 – حّبة أملاس بتقطيع دائري) 84األملاس (بإطار مرّصع    

 مم 10.8 مساكتها مم، 37قطرها 
 احلقل املغناطيسيحلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من 

 تاج مثّبت برباغ 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  



 
 

 لدقائقمسار لتحديد ا، مع منط أشّعة الشمس وتلميع مع شبه الشفاف مطلية بالورنيش الفضيقاعدة  القرص 
 بلمسة خمملية

 مطلّية مباّدة بيضاء، عقربان للساعات والدقائقو قرياطاً  18مؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 
 تشّع يف الظالم

 
ود مع بطانة داخلية من جلد النبوك األسط يدوياً، اخم، البين الداكنباللون  ميسيسيب متساح حزام من جلد الحزامان

 حراشف مربعة كبرية احلجمو  بتأثري الثقب الدقيق،
 باللون البين الداكنّدم مع حزام ثان من املطاط يُق

 
، لى براءة اخرتاععاحلاصل ونظام قابلية التبديل إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة   مبزياإل

 .ماشى مع احلزامنييت الذي
 

 قرياط. 1حّبة املاس بتقطيع دائري، وز�ا اإلمجايل حواىل  84 إجمالي األلماس المرّصع
 



 
 

 المواصفات الفنية
Overseas small model  

 
 قرص باللون البيج الوردي – 2300V/100A-B078 المرجعي للساعة الرقم

 2300V/100A-B170 – قرص باللون األزرق 
 عالمة اجلودة واألصالةساعتان حتمالن دمغة جنيف 

 
 5300    المعايرة

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

  قرياطاً  22من الذهب عيار  املتأرجح Overseas ثقل
 مم 4 مساكتها، )9’’’4/3( مم  22.6قطرها 

 تقريباً  ساعة 44 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 28,800 ( هريتز4 

 جزءاً  128
 حجراً  31

 
 الساعات، الدقائق   المؤشرات

 9عند الساعة  ةالثواين الصغري    
    

 الستانلس ستيلمن    العلبة 
 مم 10.8 مساكتها مم، 37قطرها 

 احلقل املغناطيسيحلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من 
 تاج مثّبت برباغ 

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

  
 ائقمسار لتحديد الدقمع زرق، مع منط أشّعة الشمس وتلميع قاعدة مطلية بالورنيش البيج الوردي/األ القرص 

 بلمسة خمملية



 
 

مطلّية مباّدة بيضاء ، عقربان للساعات والدقائقو قرياطاً  18ساعات مصنوعة من الذهب عيار مؤّشرات 
 تشّع يف الظالم

 
ب شكل صليمع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على  الستانلس ستيلسوار من الذهب  الحزامانر/او الس

 مالطه نصفي
لية مع بطانة داخط يدوياً، اخم ،/األزرقباللون البيج الوردي ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد

 حراشف مربعة كبرية احلجمو  من جلد النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،
 /األزرقباللون البيج الورديويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 

 
نظام و إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة سوار الستانلس ستيل مثّبت بواسطة  مانبزياإل

 التعديل املريح
على احلاصل ديل قابلية التبونظام مع أزرار ضاغطة  من الستانلس ستيل ثالثي الطياتثاين إبزمي يُقّدم مع 

 ني اإلضافيني.ماشى مع احلزاميت ، الذيبراءة اخرتاع
 

 
 
 
 

 
 


