
 

  2018الصالون العالمي للساعات الراقیة 
Overseas dual time  

Overseas ultra-thin perpetual calendar 
 

• Overseas dual time :5110 معایرة DT الجدیدة من فاشرون كونستانتین 
• Overseas ultra-thin perpetual calendar :علبة وحركة رفیعتان 
 تعدیل سھل وعملي •
 قابلة للتبدیل أحزمة/أساور •

 

  

 

بالمسافرین، مودیلین جدیدین یجّسدان األناقة غیر المتكلّفة:  المخّصصة Overseasتستقبل مجموعة 
 Oversasبینما ُصّممت ساعة قراءة متزامنة لمنطقتین زمنیّتین؛  Overseas dual timeتوفّر ساعة 

ultra-thin perpetual calendar  5مع علبة فائقة الرفع من الذھب الورديN  قیراطاً،  18عیار
الجدیدتان براحتھا وسھولة استخدامھا، إضافة إلى  Overseasمم. وتتمیّز ساعتا  8.1تبلغ سماكتھا 

 أسلوب یتبّدل مع تغییر األحزمة/السوار.

  



 

 

 وقت السفر

یجّسد صناعة الساعات الراقیة سھلة المخّصصة للمسافرین بتصمیم فرید   Overseasتتمیّز مجموعة 
قرص مطلي بالورنیش شبھ االستخدام. فمع إطار سداسي األطراف، یحاكي صلیب مالطھ الرمزي، و

 حركات الشفاف مع عقارب ومؤشرات ساعات ذھبیة مشطوبة ومطلیة بمادة تشّع في الظالم، إضافة إلى
 22من الذھب عیار ستعمال، وثقل متأرجح مصنّعة داخل الدار ومصّممة لتوفیر سالسة وسھولة في اال

ساعة  ، تجّسدوتغیر بدون الحاجة إلى أّي أداة مزیّن بزھرة البوصلة، وسوار/حزامین قابلة للتبدیلقیراطاً 
Overseas  .أسلوب حیاة عصري منفتح بامتیاز على العالم الواسع 

Overseas dual time –  5110معایرة DT 

، المتوفّر بالستانلس ستیل مع قرص مطلي بالورنیش األزرق أو الفضي، Overseas Dual Timeمودیل 
فحركتھ المیكانیكیة وذاتیة قیراطاً، مریح بقدر ما ھو أنیق.  18عیار  5Nأو مصنوع من الذھب الوردي 

من فاشرون كونستانتین، تتیح قراءة متزامنة لمنطقتین زمنیّتین  DT 5110التدویر الجدیدة، وھي معایرة 
الل عقارب متّحدة المحور. فعقرب الساعات یشیر إلى المنطقة الزمنیة المحلیة وفقاً لموقع المستخدم من خ

 یكّملوالحالي، بینما یعرض العقرب بالرأس على شكل سھم مثلّثي الوقت في المنطقة الزمنیة المرجعیة. 
لد لیل المضبوط تبعاً لتوقیت البمؤّشر النھار/الساعة الذي یُعدّل بواسطة التاج في االتّجاھین  12عرض الـ
ھذه الحركة المؤلّفة من  إنّ عرض للتاریخ بمؤّشر، متزامن مع التوقیت المحلي. كما إلى جانب األساسي، 

ساعة بفضل األسطوانة  60ھیرتز مع احتیاطي طاقة وافر حتّى  4تردّد یبلغ وقع على والمتذبذبة جزءاً  234
مم، تُقاوم الماء حتّى  41بالغ  علبة من الستانلس ستیل بقطر ، تقدّم في المزدوجة التي تضمن أیضاً انتظامھ

مع توفّرھا بنسخة من الستانلس ستیل مع سوار من الستانلس ستیل یضّم وصالت ملّمعة متراً.  150عمق 
 ومصقولة بالفرشاة على شكل صلیب مالطھ نصفي، مكّملة مع نظام تعدیل الراحة، تُقدّم مع حزامین إضافیین
من جلد التمساح باللون األزرق أو المّطاط، یتماشیان مع لون القرص، مزّودین بإبزیم من الستانلس ستیل 

 قابل للطي والتبدیل أیضاً.

 

Overseas Ultra-thin Perpetual Calendar –  1120معایرة QP/1 

الجدیدة والمقدّمة في علیى من الذھب  Overseas ultra-thin perpetual calendarتكشف ساعة 
قیراطاً عن تعقید تقني بینما تشّع بطابع من التمیّز غیر المتكلّف. لقد ًزّودت ھذه الساعة  18الوردي عیار 

، وھي عبارة عن حركة میكانیكیة فائقة QP/1 1120التي تمثّل إحدى أرفع الساعات في األسواق بمعایرة 
وظیفتْي التقویم الدائم وعرض أطوار القمر. باعتبارھا إنجازاً مبھراً من حیث الرفع وذاتیة التدویر تحّرك 

عنصراً مع اختالفات التقویم  276مم والمؤلّفة من  4.05التصغیر، تتعامل ھذه الحركة البالغة سماكتھا 
ارب ھیرتز مع احتیاطي طاقة یق 2.5. تنبض اآللیة بتردد في 2100بدون الحاجة إلى تعدیل حتّى العام 

مع مؤشرات لعرض یوم األسبوع، التاریخ،  –ساعة، وھي تحّرك الساعات، الدقائق، والتقویم الدائم  40الـ
باإلضافة إلى أطوار القمر. وتؤّطر العلبة المصنوعة من الذھب  –شھراً  48الشھر والسنة الكبیس كّل 

متراً، القرص المطلي  50مم والمقاومة للماء حتّى عمق  41.5قیراطاً، البالغ قطرھا  18عیار  5Nالوردي 
قیراطاً مطلیة بمادة  18بالورنیش باللون الفضي والذي تبرزه عقارب ومؤشرات ساعات من الذھب عیار 

في الظالم، فیما یُظھر ظھر العلبة الشفاف من كریستال الصفیر الثقل المتأرجح المصنوع من الذھب  تشعّ 
عیار  5Nلمزدان بزھرة البوصلة. مع تثبیتھا بواسطة إبزیم مصنوع من الذھب الوردي قیراطاً وا 22عیار 



 

قیراطاً، القابل للطي والتبدیل، توفّر األحجزمة المصنوعة من جلد التمساح أو المطاط باللون األزرق  18
 الداكن، والقابلة للتبدیل أیضاً، أسلوباً فائق األناقة لتعزیز فخامة ھذا المودیل.

#VCSIHH 
#VacheronConstantin  



 

 المواصفات الفنیة
Overseas Dual Time 

 
 قرص أزرق – 7900V/110A-B334  تینللساع انالمرجعیان الرقم

     7900V/110A-B333 – قرص باللون الفضي 
 دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة نتحمال ساعتان

 
 DT 5110     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

ً  22من الذھب عیار  Overseasثقل متأرجح   قیراطا
 مم 6 سماكتھا، )13 ’’’ 4/1( مم  30.6قطرھا 

ً  ساعة 60 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  

     234  ً  جزءا
 حجراً  37 

 
 الثواني المركزیّة، الدقائق، الساعات    المؤشرات

 منطقة زمنیة ثانیة    
، مضبوط تبعاً للتوقیت 9مؤّشر النھار/اللیل (الصباح/المساء) عند الساعة 

 في البلد األساسي
 ، مضبوط تبعاً للتوقیت المحلي6التاریخ عند الساعة 

     
 الستانلس ستیلمن     العلبة 

 مم 12.8ا سماكتھ مم، 41قطرھا 
 الحقل المغناطیسيحلقة حدیدیة ناعمة تضمن حمایة من 

 مثبّة ببراغ بربع برمة تاج مثبّت ببراغ وأزرار ضاغطة
 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة

 متًرا) 150بار (على عمق یناھز  15تمّ اختبار مقاومتھا للماء حتى ضغط 
  

 نمط أشعّة الشمس ، معاألرزق/الفضي شبھ الشفافقاعدة مطلیة بالورنیش  القرص 
 وتلمیع مع أخدود بلمسة مخملیة

قیراطاً وعقربان للساعات  18ساعات مصنوعة من الذھب عیار مؤّشرات 
 .مطلیّة بمادّة بیضاء تشّع في الظالم ،والدقائق

 
صالت على شكل صلیب مالطھ نصفي، وسوار من الستانلس ستیل، مع  مانالحزاالسوار/

 ملّمعة ومصقولة بالفرشاة
مع  /األسوداألزرقباللون  میسیسبي تمساح من جلدثاٍن حزام تُقدّم مع 

 مخاط یدویاً، بطانة داخلیة من جلد النبوك األسود بتأثیر الثقب الدقیق،
 حراشف مربعة كبیرة الحجمو
 باللون األزرق/األسودمن المطاط  ثالثدّم مع حزام تُق



 

 
 إبزیم ثالثي الطیات من الستانلسسوار من الستانلس ستیل مثبّت بواسطة    االبزیمان

 التعدیل المریحونظام ستیل مع أزرار ضاغطة 
ثالثي الطیات من الستانلس ستیل مع أزرار ضاغطة  ثانٍ  إبزیمتُقدّم مع 

 التبدیل الحاصل على براءة اختراع، المالئم للحزامین اإلضافیینونظام 
 
 
 
 
 



 

 الفنیةالمواصفات 
Overseas Dual Time 

 
  7900V/000R-B336  ةالمرجعي للساع الرقم

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع
 

 DT 5110     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،
ً  22من الذھب عیار  Overseasثقل متأرجح   قیراطا

 مم 6 سماكتھا، )13 ’’’ 4/1( مم  30.6قطرھا 
ً  ساعة 60 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
     234  ً  جزءا

 حجراً  37 
 

 ، الثواني المركزیّةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 منطقة زمنیة ثانیة    

تبعاً للتوقیت ، مضبوط 9مؤّشر النھار/اللیل (الصباح/المساء) عند الساعة 
 في البلد األساسي

 ، مضبوط تبعاً للتوقیت المحلي6التاریخ عند الساعة 
     

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا
 مم 12.8ا سماكتھ مم، 41قطرھا 

 الحقل المغناطیسيحلقة حدیدیة ناعمة تضمن حمایة من 
 مثبّة ببراغ بربع برمة تاج مثبّت ببراغ وأزرار ضاغطة

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متًرا) 150بار (على عمق یناھز  15تمّ اختبار مقاومتھا للماء حتى ضغط 

  
میع وتل ، مع نمط أشعّة الشمسالفضي شبھ الشفافقاعدة مطلیة بالورنیش  القرص 

 مع أخدود بلمسة مخملیة
قیراطاً  18عیار  5Nالوردي ساعات مصنوعة من الذھب مؤّشرات 

 .مطلیّة بمادّة بیضاء تشّع في الظالم ،وعقربان للساعات والدقائق
 

مع بطانة داخلیة من جلد النبوك  البنيباللون  میسیسبي تمساح حزام من جلد مانالحزا
 حراشف مربعة كبیرة الحجمو مخاط یدویاً، األسود بتأثیر الثقب الدقیق،

 باللون البنيمن المطاط  ثانٍ دّم مع حزام تُق
 

مع أزرار قیراطاً  18عیار  5Nالذھب الوردي ثالثي الطیات من  إبزیم   االبزیم
 التبدیل الحاصل على براءة اختراع، مالئم للحزامینونظام ضاغطة 

 


