
 
 

 
 لعام  SIHHالمعرض العالمي للساعات الفاخرة 

 
 FIFTYSIX®فاشرون كونستانتین تقّدم مجموعتھا الجدیدة 

 
 

 أسلوب عصري بطابع قدیم لساعة رجالیة أنیقة، مصّممة لمالءمة أّي مناسبة •
 والمستوحى من صلیب مالطھ 1956الرمزي، المطروح عام  6073صیاغة عصریة لمودیل  •
 یتماشى مع التوقّعات الحالیة للخبراء في الساعات الراقیةوترتیب تصمیم  •
 حركات ذاتیة التدویر، بسیطة أو مزّودة بتعقیدات •
 ثقل متأرجح مخّرم جدید من الذھب الوردي، مزخرف بشعار صلیب مالطھ •

 

 

تصامیم تزاوج ما بین األناقة العصریة والفخامة غیر المتكلّفة. تخیّلوا مجموعة بأسلوب كوزموبولیتاني، 
التي یُكشف عنھا في  FIFTYSIX®عصري ومستوحى من ابداعات تاریخیة. ھذا ھو طابع مجموعة 

 .2018المعرض العالمي للساعات الفاخرة 

یسھا قبل منذ تأسدار صناعة الساعات الفاخرة األقدم في جنیف والتي ما زالت قائمة ، فاشرون كونستانتینل
. وھا إنّھا تكتب فصالً جدیداً وھواة جمع الساعاتالخبراء ، مكانة خاّصة في قلوب 1755عاماً عام  263

فھذه التشكیلة المتمیّزة، المستوحاة من ساعة تاریخیة صّممتھا  .FIFTYSIX®في تاریخھا مع مجموعة 
كونھا تولّد زخماً عصریاً قادراً على فتح أبواب  تشّكل خطوة جدیدة مھّمة ،1956فاشرون كونستانتین عام 

 عالم الساعات الراقیة أمام كّل عاشق لھا.

 

 



 
 

 مصدر الوحي واإلبداع
®FIFTYSIX . فمن خالل 6073: إنّھ إصدار 1956إسم وتاریخ یشیران إلى مودیل رمزي ُطرح عام .

تصمیمھ الممیّز الذي یعبّر عن اإلبداع الوافر لدار فاشرون كونستانتین خالل تلك الحقبة، تمتاز ھذه الساعة 
من أطراف صلیب مالطھ الذي بات شعار  ًاطرفال سیّما وصالتھا المعدنیة، التي تمثّل كّل منھا  –بأشكالھا 

 الدار. 

، كما كّل مودیالت فاشرون كونستانتین في 6073ینبثق أیضاً الطابع المتمیّز والخارج عن المألوف لمودیل 
الخمسینیات، من التباین بین كالسیكیة قرصھ والتصمیم الجريء لعلبتھ. إنّھا ساعة تمّكنت من الجمع ما بین 

 ّب االبتكار. احترام التقالید وح

حتّى  ناقة الجمالیة، وبقیتمرادفاً لقّمة األ فأصبحتشّكلت الخمسینیات العصر الذھبي للساعات الدائریة، 
 مساحة منقطعة النظیر تنتظر استكشافھا. ھذا الیوم

ینبثق كذلك األمر من مكانتھ فعلى تاریخ فاشرون كونستانتین  6073أّما األثر الكبیر الذي تركھ مودیل 
بدقّتھا  1019/1تلك األولى التي زّودتھا الدار بحركة ذاتیة التدویر. ھنا، تمیّزت معایرة  نكساعة من بی

وموثوقیّتھا، في وقت كانت فیھ معظم المودیالت األخرى تتحّرك بفضل آلیات یدویة التدویر. وأحد األسباب 
شرون كونستانتین كان تمتّع علبتھ ببنیة مكانة ممیّزة في أرث فا 6073األخرى التي أدّت إلى اتّخاذ مودیل 
 الجوانب).مقاومة للماء (مع ظھر علبة متعدّد 

 ھویّة بارزة
التي  FIFTYSIX®و 1956المقدّم عام  6073بین مودیل  –في التصمیم والمواد  –ة تشابھ واضح ثمّ 

 عات الخمسینیات ھذه تظھر جلیّة في صیاغتھا العصریة.ا. فبعض سمات س2018تطلق عام 

 صلیب مالطھ:
لھذا التشابھ ھو بدون شّك اللمسات الجمالیة التي تشیر إلى صلیب مالطھ، المستوحاة من شكل المثال األبرز 

عنصر استعمل سابقاً في الساعات المیكانیكیة. نتكلّم ھنا عن عجلة صغیرة متّصلة ببرمیل الغطاء والتي 
 تدویره وإطالقھ، بغیة تعزیز دقّة الساعة. مّكنت من استخدام القسم الثابت للنابض عبر ضبط درجة

عاماً، التي تُوّظف بالكامل لتحقیق أعلى معاییر الجودة،  260والجھود المتواصلة والمتّجددة طیلة أكثر من 
أّما صداه فیتردّد في تصمیم ساعات تجعل من ھذا الشعار رمز التفّوق في صناعة الساعات بامتیاز. 

®FIFTYSIXت المعدنیّة لعلبھا قد استوحیت من أطراف صلیب مالطھ. فشكلھا االستثنائي ، بما أّن الوصال
 سیجذب بال أدنى شّك أنظار الخبراء وعّشاق الساعات الضالعین في ھذا المجال.

 :كریستال على شكل علبة
إلطار ایتمثّل جسر آخر یربط الماضي بالحاضر في الشكل الممیز للكریستال، الشبیھ بالعلبة، والذي یعلو 

البلیكسیجالس أو الزجاج المعدني، أّما الیوم فمن الصفیر، وھي  على نحو بارز. في السابق، كان یُصنع من
 .FIFTYSIX®مادّة مقاومة أكثر للخدش، تحافظ في نفس الوقت على اإلطاللة العصریة لمجموعة 

 :الحركات ذاتیة التدویر
، وتأمین الراحة والعمالنیة لصاحب الساعة في آن معاً، تنبض 6073لإلشادة بالحركة ذاتیة التدویر لمودیل 

بشكل بدیھي، من ضمنھا تلك المزّودة بالتعقیدات، على وقع تردّد  FIFTYSIX®جمیع إصدارات مجموعة 
ھذا اإلطار، یُوفّر ظھر الساعة  فيحركة ذاتیة التدویر، مع معایرة جدیدة للنسخة المصّممة بثالثة عقارب. 

الزخرفة بنمط "كوت دو جنیف"، التعریق الدائري  –الشفاف فرصة تأّمل اللمسات النھائیة للحركة 



 
 

ً لھذه المجموعة.  –والحلزوني  إضافة إلى ثقل متأرجح جدید، صّممتھ دار فاشرون كونستانتین خصیصا
قیراطاً، والمخّرم، الذي ثُبّت  22الملّمع، المصقول بالفرشاة، المصنوع من الذھب  الدّوار ك فھذا المحرّ 

 .FIFTYSIX®حلزونیة، یُمثّل سمة ممیّزة لمودیالت  –مع زخرفة نھائیة مسنفرة علیھ شعار صلیب مالطھ 

 :الذھب والستانلس ستیل
للمّرة األولى على اإلطالق في تاریخھا، قّررت الدار تقدیم مجموعة كالسیكیة من الذھب والستانلس ستیل، 

األخیر وفقاً لنفس المعاییر الجمالیة العالیة للمعدن الثمین. فإصدارات الستانلس ستیل في مجموعة  تصمیممع 
®FIFTYSIX  األبیض.تطّل مزّودة بعقارب ومؤّشرات مثبّتة من الذھب 

 :قرص مقّسم إلى قطاعات
المقّسم إلى قطاعات. فبینما تعكس الحلقة صھا في مظھر قرن إحدى السمات التي تمیّز ھذه المجموعة تكم

المؤشَّرة، التي تعّززھا األرقام العربیة ومؤّشرات الساعات على شكل قضیب، مصدر الوحي المستمدّ من 
میق، عمْین منفّذْین بتأثیرات نھائیة، لمسة إضافیة من األناقة والتنالخمسینیات، یضفي تلّون السطح بلونین نا

 كما یمنح تالعب الضوء على القرص عمقاً وطابعاً أكثر قّوة.

عبر اعتماد تصمیم بأسلوب متمیّز  FIFTYSIX®مجموعة  تتزیّنجذورھا ل تھافمن خالل إعادة صیاغ
الذي اتّخذ مقاربة أكثر كالسیكیة في ما  1956المدمج في العلبة، ما یمیّزھا عن سلفھا المطروح عام التاج 

 خّص ھذا التفصیل المحدّد. 

 بھا: تینخاصّ  تینمجموعة مؤلّفة من ثالثة مودیالت، كّل منھا بنسخ
ثالثة مودیالت من  2018المقدّمة في الصالون العالمي للساعات الراقیة  FIFTYSIX®تضّم مجموعة 

 وتتوفّر في نسخ مختلفة من الستانلس ستیل أو الذھب: مم 40یبلغ قطرھا 
 التاریخ •
 یوم األسبوع، التاریخ، مؤّشر احتیاطي الطاقة •
 تقویم كامل مع عرض دقیق ألطوار القمر •

 ذاتیة التدویر FIFTYSIX®ساعة 
على  5Nمم والمصنوعة من الستانلس ستیل أو الذھب الوردي  40یل البالغ قطرھا تحتوي علبة ھذا المود

ساعة.  48، المزّودة باحتیاطي طاقة لمدّة 1326ھي معایرة حركة میكانیكیة ذاتیة التدویر جدیدة تماماً، 
ً  22وھذه الساعة التي تتضمن ثقالً متأرجحاً مصنوعاً من الذھب عیار  شكل صلیب ومتّخذاً مخّرماً، ، قیراطا

مالطھ، والتي تعرض وظائف الساعات، الدقائق، الثواني المركزیة، ومؤّشر التاریخ من خالل نافذة، قد 
 ُزّودت بجھاز إلیقاف الثواني.

أّما اللمسات النھائیة للحركة والمتمثّلة بالزخرفة بنمط "كوت دو جنیف"، التعریق الدائري وذلك الحلزوني، 
 خالل الظھر العلبة الشفاف من كریستال الصفیر. تأّملھا منفیمكن 

ویضفي التناوب بین األرقام العربیة ومؤّشرات الساعات الذھبیة الحیویة على القرص األحادي اللون مع 
تأثیره المزدوج الذي یجمع بین اللمعان األوبالیني ونمط أشعّة الشمس: رمادي على نسخة الستانلس ستیل 

، والمتّخذین شكل القضیب وردي. وقد ُطلي عقربا الساعات والدقائق الذھبیینوفضي على نسخة الذھب ال
 كما مؤّشرات الساعات، بمادّة مشعّة في الظالم.

ت على المعصم بفضل إبزیم ثّ بحزام من جلد التمساح، یُب FIFTYSIX®لقد ُزّود ھذا المودیل في مجموعة 
مالطھ نصفي أو مشبك مسماري من الذھب بحسب قابل للطي من الستانلس ستیل على شكل صلیب  ملّمع

 النسخة.



 
 

 التاریخ مع مؤّشر احتیاطي الطاقة-الیومبوظیفة  FIFTYSIX®ساعة 
مم من الستانلس ستیل أو  40البالغ قطرھا  االتاریخ مع علبتھ -الیومبوظیفة  FIFTYSIX® ساعةوفّر ت

. SC/2 2475قیراطاً وظائف إضافیة تشغّلھا حركة ذاتیة التدویر ھي معایرة  18عیار  5Nالذھب الوردي 
، ومؤّشر 9ومع تزویدھا بجھاز إیقاف الثواني، تحّرك األخیرة مؤّشر یوم األسبوع الذي یظھر عند الساعة 

 .6، ونافذة عرض احتیاطي الطاقة عند الساعة 3التاریخ عند الساعة 
قیراطاً والمخّرم، الذي یمكن رؤیتھ من ظھر العلبة  22المصنوع من الذھب عیار  ثقل المتأرجحویضّم ال

المصّمم من كریستال الصفیر نظام تدویر بحامل كریات من السیرامیك، ال یحتاج إلى أّي تشحیم ویضمن 
 عمراً طویالً للحركة.

قرص أحادي اللون مع تأثیر مزدوج القرص الذي یمیّز ھذه المجموعة، تتألّف ھذه النسخة من تماشیاً مع 
یجمع بین اللمعان األوبالیني ونمط أشعّة الشمس، یعّززه التباین اإلضافي لعدّادیھ المزخرفین بالتعریق 

ى الضوء علالحلزوني. كما تُسلّط األرقام العربیة، مؤّشرات الساعة وعقربْي الساعات والدقائق الذھبیة 
ھذا، بینما یُكّملھا حزام من جلد التمساح، یُبثّت على المعصم بفضل إبزیم  FIFTYSIX®قرص مودیل 

قابل للطي من الستانلس ستیل على شكل صلیب مالطھ نصفي أو مشبك مسماري من الذھب بحسب  عملمّ 
 النسخة.

 بالتقویم الكامل مع عرض دقیق ألطوار القمر FIFTYSIX®ساعة 
األناقة البسیطة لقرصھ األحادي ف ة. فخلعالكامل نجم ھذه المجموبالتقویم  FIFTYSIX®یعتبر مودیل 

لخبراء ، یكمن تعقید یتردّد صداه لدى اتأثیر الذي یجمع بین اللمعان األوبالیني ونمط أشعّة الشمسالاللون مع 
وار طالضالعین في ھذا المجال وھواة جمع الساعات. ھنا، تُشغّل مؤّشرات یوم األسبوع، التاریخ، الشھر، وأ

ثقل متأرجح مصنوع من الذھب ب، المزّودة QCL/1 2460القمر بواسطة حركة ذاتیة التدویر، ھي معایرة 
ة الفائقة فأمر یعني أّن وظیفتھ قیراطاً ومخّرم، تّمت زخرفتھ بشعار صلیب مالطھ. أّما بنیتھ ودقّ  22عیار 

ة مع التعدیل الالزم كّل ثالث ن(بالمقارعاماً  122عرض أطوار القمر ال تحتاج سوى إلى تعدیل واحد كّل 
 سنوات أو العرض النموذجي ألطوار القمر).

، لإلشارة على التوالي إلى الشھر 12لقد ُمنح القرص الممیّز لھذه المجموعة نافذتین مستطیلتین عند الساعة 
بسماء  6لساعة بواسطة عقرب ذھبي مركزي، بینما یتّسم قرص القمر عند اویوم األسبوع. یُعرض التاریخ 

 قیراطاً.  18زرقاء وأقمار من الذھب عیار  لیلیّة
قیراطاً؛ أرقام  18عیار  5Nمم، ُصنعت من الستانلس ستیل أو الذھب الوردي  40مع علبة بقطر بالغ 

وحزام من جلد التمساح مع إبزیم قابل للطي من عربیة، ومؤّشرات ساعات وعقربان للساعات والدقائق؛ 
بالتقویم  FIFTYSIX®ساعة الستانلس ستیل أو مشبك مسماري من الذھب الوردي بحسب المودیل، تجّسد 

 الكامل المزاوجة المثالیة لدار فاشرون كونستانتین بین األناقة العصریة وتعقید وظائفھا المیكانیكیة. 
 

 

 
  



 
 

 المواصفات الفنیة
 ذاتیة التدویر FIFTYSIX®ساعة 

 
 4600E/000R-B441  للساعة المرجعي رقاملا
 

 1326     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،
 مم 4.3 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرھا 

ً  ساعة 48 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  

 جزءاً  142     
 حجراً  25 

 
 الثواني المركزیة، الدقائق، الساعات    المؤشرات

 التاریخ    
     

ً  18عیار  5Nالوردي الذھب من     العلبة   قیراطا
 مم 9.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 وسط أوبالین فضي، خارج بنمط أشعة الشمس     القرص 

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة  18عیار  5Nالذھب الوردي من  مؤّشرات ساعات

 مشعّة في الظالم
 

 ةاطخی العجل،مع بطانة داخلیة من جلد  البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 حراشف مربعة ، اللون األساسيلون فوق 

 
ً  18عیار  5Nالوردي الذھب  من مشبك مسماري     اإلبزیم  قیراطا

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم



 
 

 المواصفات الفنیة
 ذاتیة التدویر FIFTYSIX®ساعة 

 
 4600E/000R-B442  المرجعي للساعة الرقام

 
 1326     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 4.3 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرھا 
ً  ساعة 48 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  142     

 حجراً  25 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 التاریخ    
     

 الستانلس ستیلمن     العلبة 
 مم 9.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 رمادي، وسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمس     القرص 

ً  18 الذھب األبیض عیارمن أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة مشعّة  18 الذھب األبیض عیارمن  مؤّشرات ساعات

 في الظالم
 

مع بطانة داخلیة من جلد  الرمادي الداكنباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي،  ةخیاط العجل،

 
 الستانلس ستیل منقابل للطي  إبزیم     اإلبزیم

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم



 
 

 المواصفات الفنیة
 التاریخ-بوظیفة الیوم FIFTYSIX®ساعة 

 
 4400E/000R-B436  المرجعي للساعة الرقام

 
 SC/2 2475     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 5.7 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرھا 
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  264     

 حجراً  27 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 التاریخیوم األسبوع و    
 مؤّشر احتیاطي الطاقة    
     

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا
 مم 11.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 ، عدّادان بتعریق حلزونيوسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمسفضي،      القرص 

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة  18عیار  5Nالذھب الوردي من  مؤّشرات ساعات

 مشعّة في الظالم
 

 ةاطخی العجل،مع بطانة داخلیة من جلد  البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي، 

 
ً  18عیار  5Nالذھب الوردي  من مشبك مسماري     اإلبزیم  قیراطا



 
 

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم



 
 

 لمواصفات الفنیةا
 التاریخ-بوظیفة الیوم FIFTYSIX®ساعة 

 
 4400E/000R-B437  المرجعي للساعة الرقام

 
 SC/2 2475     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 5.7 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرھا 
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  264     

 حجراً  27 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 یوم األسبوع والتاریخ    
 مؤّشر احتیاطي الطاقة    
     

 الستانلس ستیلمن     العلبة 
 مم 11.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
رمادي، وسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمس، عدّادان بتعریق      القرص 
 حلزوني

ً  18عیار  الذھب األبیضمن أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة مشعّة  18عیار  الذھب األبیضمن  مؤّشرات ساعات

 في الظالم
 

مع بطانة داخلیة من جلد  الرمادي الداكنباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي،  ةخیاط العجل،

 
  إبزیم قابل للطي من الستانلس ستیل     اإلبزیم

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم
 



 
 

 المواصفات الفنیة
 بالتقویم الكامل FIFTYSIX®ساعة 

 
 4000E/000R-B438  المرجعي للساعة الرقام

 
 QCL/1 2460     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم .45 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  29قطرھا 
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

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

 حجراً  27 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 ، الشھر، عرض دقیق ألطوار القمر)التاریخ، یوم األسبوعالتقویم الكامل (    
 عمر القمر    
     

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا
 مم 11.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 فضي، وسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمس     القرص 

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة  18عیار  5Nالذھب الوردي من  مؤّشرات ساعات

 مشعّة في الظالم
ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من أقمار   قیراطا

 
 ةاطخی العجل،مع بطانة داخلیة من جلد  البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام

 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي، 
ً  18عیار  5Nالذھب الوردي  منمشبك مسماري      اإلبزیم  قیراطا



 
 

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم
 
 



 
 

 الفنیةالمواصفات 
 بالتقویم الكامل FIFTYSIX®ساعة 

 
 4000E/000R-B439  المرجعي للساعة الرقام

 
 QCL/1 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  
     308  ً  جزءا

 حجراً  27 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 یوم األسبوع، التاریخ، الشھر، عرض دقیق ألطوار القمر)التقویم الكامل (    
 عمر القمر    
     

 الستانلس ستیلمن     العلبة 
 مم 11.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 رمادي، وسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمس     القرص 

ً  18عیار الذھب األبیض من أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة مشعّة  18عیار  األبیضالذھب من  مؤّشرات ساعات

 في الظالم
ً  18عیار الذھب األبیض من أقمار   قیراطا

 
مع بطانة داخلیة من جلد  الرمادي داكنباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام

 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي،  ةخیاط العجل،
 الستانلس ستیل منإبزیم قابل للطي      اإلبزیم



 
 

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم
 
 

 



 
 

 الفنیةالمواصفات 
 التاریخ-بوظیفة الیوم FIFTYSIX®ساعة 

 
 4400E/000R-B436  المرجعي للساعة الرقام

 
 SC/2 2475     المعایرة

 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من
 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،

 مم 5.7 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  26.2قطرھا 
ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا

 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  
 جزءاً  264     

 حجراً  27 
 

 ، الثواني المركزیةالدقائق، الساعات    المؤشرات
 یوم األسبوع والتاریخ    
 مؤّشر احتیاطي الطاقة    
     

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من     العلبة   قیراطا
 مم 11.6 سماكتھا مم، 40قطرھا 

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

  
 فضي، وسط أوبالین، خارج بنمط أشعة الشمس، عدّادان بتعریق حلزوني     القرص 

ً  18عیار  5Nالذھب الوردي من أرقام عربیة   قیراطا
قیراطاً مطلیة بمادّة  18عیار  5Nالذھب الوردي من  مؤّشرات ساعات

 مشعّة في الظالم
 

 ةاطخی العجل،مع بطانة داخلیة من جلد  البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
 حراشف مربعة لون فوق اللون األساسي، 

 
ً  18عیار  5Nالذھب الوردي  منمشبك مسماري      اإلبزیم  قیراطا

 ملّمعشكل صلیب مالطھ نصفي  على مصمم
 

 
 
 
 
 


