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Traditionnelle tourbillon 
Traditionnelle complete calendar 

 
• Traditionnelle tourbillon : أّول معایرة توربیون ذاتیة التدویر من تطویر فاشرون

  كونستانتین، حركة فائقة الرفع.
• Traditionnelle complete calendar مع عرض دقیق ألطوار القمر 
 نسختان متوفّرتان لكّل من المودیالن: •
من البالتین بالكامل ار: مصنوعة صدمحدودة اإل Collection Excellence Platineتشكیلة  •

 خیاطة الحزام وصوالً إلى 950
ً  18عیار  5Nنسخة مع علبة من الذھب الوردي  •  قیراطا

 

   
 

 Traditionnelleباعتبارھا تجسیداً عصریّاً لتقالید صناعة الساعات الراقیة في جنیف، تُثري مجموعة  
التي تستحق اسمھا عن جدارة عدد من التعقیدات مع نجمین ساطعین في سماء صناعة الساعات 

الجدیدة من صنع فاشرون  2160المیكانیكیة: التقویم الكامل والتوربیون. تُحّرك ھذا األخیر معایرة 
 Traditionnelle. وتطّل ساعات كونستانتینن وھي أّول حركة توربیون ذاتیة التدویر تُطّورھا الدار

مم، إضافة إلى إصدار  41قیراطاً، یبلغ قطرھا  18عیار  5Nالجدیدة مع علبة مصنوعة من الذھب الوردي 
Collection Excellence Platine  .الحصریة 

  



 

 

 Traditionnelle tourbillonخبرة كبیرة، أناقة ال تُضاھى، وأسلوب منّمق: تضّم إصدارات 
كّل الرموز الجمالیة التي تمتاز بھا المودیالت االستثنائیة  Traditionnelle complete calendarو

السابقة من نفس المجموعة. وھذه النسخ المؤلّفة من علبة ووصالت معدنیّة "متدّرجة"، إطار رفیع، ظھر 
ن الوقت م لتحدید عالمات، وبتصمیم "دوفین" عقارب، حدیدیة سكة شكل في دقائق دائرةعلبة محّزز، 

 ،في مشاغل الدار ، مصنوعة، تنبض على وقع تردّد حركات ذاتیة التدویر"bâtons de Genèveطراز "
 . 950قیراطاً أو البالتین  18عیار  5Nوظاھرة من خالل أظھر علبھا المصنوعة من الذھب الوردي 

Traditionnelle tourbillon  2160معایرة  –بالذھب الوردي 

إنجازاً جدیداً في تاریخ الدار، بما أّن علبتھا المصنوعة من  Traditionnelle tourbillonتشّكل ساعة 
مم تحتوي على أّول حركة ذاتیة التدویر من تطویر  41قیراطاً بقطر بالغ  18عیار   5Nالذھب الوردي 

میّز معایرة ، شعار الدار، تتھفاشرون كونستانتین. باإلضافة إلى أناقتھا وناقلھا المخّرم في شكل صلیب مالط
جزءاً والمزّودة باحتیاطي طاقة  188برفعھا المبھر: فسماكة ھذه الحركة فائقة الرفع، المصنوعة من  2160

ھیرتز)، إلى جانب ثقلھا المتأرجح الطرفي  2.5مم. ویمنح تردّدھا الھادئ نسبیاً ( 5.65ساعة، تبلغ  80لمدّة 
لیتھا والمستوى االستثنائي من اإلنجاز اً، فرصة تأّمل الدّق الثابت آلقیراط 22المصنوع من الذھب عیار 

التقلیدي الظاھر من خالل ظھر العلبة المصّمم من كریستال الصفیر. أّما قضیب ناقل التوربیون فمشطوف 
ً بالكامل، وھذه عملیّة حرفیّة تتطلّب حوالى  ساعة لصنع ھذا الجزء فقط. تعرض ساعة  12یدویا

Traditionnelle tourbillon  الجدیدة الساعات والدقائق بواسطة عقربین مركزیین، بینما تظھر الثواني
على التوربیون، یؤّطرھا قرص أوبالین باللون الفضي، تزیّنھ مؤشرات  6الصغیرة عند مؤشر الساعة 

 ساعات ذھبیة وعقارب بتصمیم "دوفین" نافرة. 

Traditionnelle complete calendar  2460ة معایر –بالذھب الوردي QCL 

الكالسیكیة األنیقة بتعقید مفید ومنّمق تحّركھ حركة میكانیكیة ذاتیة التدویر:  Traditionnelleُزّودت ساعة 
 ثقالً  308، المطّورة والمصنّعة بالكامل من قبل فاشرون كونستانتین. تضّم أجزاؤھا الـQCL 2460معایرة 
ً متأرجح مم  41قیراطاً، یظھر من ظھر كریستال الصفیر للعلبة البالغ قطرھا  22من الذھب عیار  ا

 4قیراطاً. وتحّرك ھذه اآللیة التي تنبض على وقع تردد  18عیار  5Nوالمصنوعة من الذھب الوردي 
، كما تقویم ساعة، العقارب المركزیة للساعات والدقائق والثواني 40ھیرتز والمزّودة بإحتیاطي طاقة لمدّة 

كامل (یعرض یوم األسبوع، التاریخ، والشھر)، والعرض الدقیق ألطوار القمر ومؤشر عمر القمر. ال 
سنة (مقارنة مع مدّة الثالث  122یتطلّب مؤّشر العرض الالفت بدقّتھ ألطوار القمر سوى تعدیل واحد كّل 

ءة الواضحة لقرص األوبالین الملّون سنوات إلصدار عادي). ویُسلّط الضوء على التوازن البصري والقرا
غیر  بالتوزیع –والذي یشتمل على مؤشرات ساعات ذھبیة وعقارب نافرة بتصمیم "دوفین"  -بالفضي 

االعتیادي لنافذتي عرض یوم األسبوع، والشھر، الموجودتین حول طرف القرص. أّما التاریخ فیُشار إلیھ 
 من خالل عقرب مركزي أسود رفیع. 

  



 

 

Traditionnelle complete calendar و Traditionnelle tourbillon Collection 
Excellence Platine 

 

عبر ابتكار نسختین الجدیدة  Traditionnelleاختیرت فاشرون كونستانتین تسلیط الضوء على مودیالت 
تقدّم ، 2006. ومن خالل ھذا المفھوم الذي أُطلق عام Collection Excellence Platineحصریتین 

ً الدار لھواة جمع الساعات نسخ استثنائیة تتراوح بین األكثر بساطة واألكثر تعقیداً، والمقدّمة بإصدارات  ا
التي تزیّن العلبة، القرص المسفوع  950ھي مادة البالتین فمحدودة. أّما السمة الجمالیة لھذه التشكیلة الفاخرة 

، إضافة إلى اإلبزیم القابل للطي. كما خیط 5و 4السري بین الساعة  ”Pt950“بالرمل والذي یجمل نقش 
والحریري. ومع تعزیز  950الحزام المصنوع من جلد التمساح باللون األزرق الداكن مع خیوط من البالتین 

بإصدار  Traditionnelle complete calendarجمالھما عبر استخدام ھذا المعدن الثمین، تمّ إنتاج ساعة 
 قطعة مرقّمة ترقیماً فردیاً. 25من  Traditionnelle tourbillon قطعة و 100من  محدود

 
 



 

 المواصفات الفنیة
Traditionelle tourbillon 

 
 6000T/000R-B346  المرجعي للساعة الرقم

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع
 

  2160     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر، محّرك دّوار طرفي ذاتیة میكانیكیة، حركة
 مم 5.65 سماكتھا، )2/113 ’’’( مم  31قطرھا 

ً  ساعة 80 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 18,000 ھیرتز (  2.5  

 جزءاً  188     
 حجراً  30 

 
 الصغیرة على ناقل التوربیون الساعات، الدقائق، الثواني    المؤشرات

 توربیون    
      

 قیراطاً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة 
 مم 10.4 سماكتھا مم، 41قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 

  
 أوبالین فضي     القرص 

 18عیار  5Nمؤّشرات ساعات مثبّتة وصلیب مالطھ من الذھب الوردي 
 ً  قیراطا

 
مع بطانة داخلیة من جلد ، باللون البني الداكن میسیسبي تمساح جلد   الحزام

 ،التمساح
 مخاط یدویاً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبیرة الحجم  

 
ً  18عیار  5Nإبزیم قابل للطي الذھب الوردي      المشبك  قیراطا

 شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع على مصمم



 

 المواصفات الفنیة
Traditionelle complete calendar 

 
 4010T/000R-B344  المرجعي للساعة الرقم

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع
 

 QCL 2460     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،
 مم 05.4 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  29قطرھا 

ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 28,800 ھیرتز (  4  

 جزءاً  308     
 حجراً  27 

 
 الساعات، الدقائق، الثواني المركزیة    المؤشرات

 تقویم كامل (الیوم، التاریخ، الشھر )    
 دقیق ألطوار القمر عرض    
 عمر القمر    
      

ً  18عیار  5Nمن الذھب الوردي     العلبة   قیراطا
 مم 10.72 سماكتھا مم، 41قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 

  
 أوبالین فضي     القرص 

 18عیار  5Nمن الذھب الوردي مؤّشرات ساعات مثبّتة وصلیب مالطھ 
 ً  قیراطا

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي ب عرض أطوار القمر      قیراطا
 

مع بطانة داخلیة من جلد ، الداكن البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 ،التمساح

 مخاط یدویاً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبیرة الحجم  
 

ً  18عیار  5Nمن الذھب الوردي  مشبك     المشبك  قیراطا
 شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع على مصمم



 

 المواصفات الفنیة
Traditionelle tourbillon 

Collection Excellence Platine 
 

 6000T/000P-B347  المرجعي للساعة الرقم
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع

 
  2160     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر، محّرك دّوار طرفي ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 5.65 سماكتھا، )2/113 ’’’( مم  31قطرھا 
ً  ساعة 80 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 18,000 ھیرتز (  2.5  
 جزءاً  188     

 حجراً  30 
 

 الصغیرة على ناقل التوربیون الساعات، الدقائق، الثواني    المؤشرات
 توربیون    
      

 950من البالتین     العلبة 
 مم 10.4 سماكتھا مم، 41قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 

  
 ، مسفوع بالرمل950من البالتین      القرص 

 5و 4 الساعة مؤشري بینالسّري " Pt950"نقش     
ً  18وصلیب مالطھ من الذھب األبیض عیار  مثبّتة مؤّشرات ساعات  قیراطا

 
مع بطانة داخلیة من جلد ، باللون األزرق الداكن میسیسبي تمساح جلد   الحزام

 ،التمساح
ً بالبالتین    والحریر، إنجاز سرجي، حراشف مربعة  950مخاط یدویا

 كبیرة الحجم
 

 950قابل للطي من البالتین إبزیم      المشبك
 شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع على مصمم

 
ً  25إصدار محدود بـ  قطعة مرقّمة ترقیماً فردیا

 "N°X/25" نقش یحمل العلبة ظھر



 

 المواصفات الفنیة
Traditionelle complete calendar 

Collection Excellence Platine 
 

 4010T/000P-B345  المرجعي للساعة الرقم
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع

 
 QCL 2460     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 5.4 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  29قطرھا 
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 ھیرتز (  4  
 جزءاً  308     

 حجراً  27 
 

 الساعات، الدقائق، الثواني المركزیة    المؤشرات
 تقویم كامل (الیوم، التاریخ، الشھر )    
 عرض دقیق ألطوار القمر    
 عمر القمر    
      

 950من البالتین     العلبة 
 مم 10.72 سماكتھا مم، 41قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مختبرة على عمق مقاومة للماء 

  
 ، مسفوع بالرمل950من البالتین      القرص 

 5و 4 الساعة مؤشري بینالسّري " Pt950"نقش     
ً  18مؤّشرات ساعات مثبّتة وصلیب مالطھ من الذھب األبیض عیار   قیراطا

 لعرض أطوار القمر 950قرص من البالتین     
 

مع بطانة داخلیة من جلد ، باللون األزرق الداكن میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 ،التمساح

ً بالبالتین    والحریر، إنجاز سرجي، حراشف مربعة  950مخاط یدویا
 كبیرة الحجم

 
 950إبزیم قابل للطي من البالتین      المشبك

 شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع على مصمم
 



 

ً قطعة مرقّمة ترقیماً  100إصدار محدود بـ  فردیا
 "N°X/100" نقش یحمل العلبة ظھر
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