
 
 
 

 ملیمترا) 36(ذاتیة التعبئة  باتریموني"ساعة " میّزالذھب األبیض ی
 
 

 سواء  حدّ  ساعة مصّممة للرجال والنساء على •
 علبة من الذھب األبیض •
   یكشفھا ظھر العلبة الشفاف ُمطّورة وُمصنّعة من قبل فاشرون كونستانتینحركة  •
 أنیقتصمیم  •

 

  

 )ملیمتراً  36( نسخة جدیدة لساعة "باتریموني"الرجل و المرأةمن  تقّدم فاشرون كونستانتین لكلّ 
ً باھراً  إصدار الذھب الوردي أن القى . فبعدبالذھب األبیض ھذه الساعة ذاتیة التعبئة  تتمیّز، نجاحا

مزّود بحزام جلدي باللون األسود الكالسیكي أو  األحمر تصمیم جدید وب قیراط 18بالذھب األبیض عیار 
 الداكن الالمع.

حركتھا المیكانیكیة الُمطّورة والُمصنّعة من باتریموني" الذاتیة التعبئة مع اشى التصمیم األنیق لساعة "یتم
ویتحّكم بالساعات  ساعة 40بإحتیاطي طاقة یصل الى  Q6 2450قبل فاشرون كونستانتین. یتمتّع الكالیبر 

لبة الشفاف والمصنوع من كریستال تاریخ. یكشف ظھر العللالى جانب نافذة والدقائق والثواني المركزیة 
الصلیب قیراط مزدان بتصمیم مستوحى من شعار  22الصفیر عن میزان تأرجحي من الذھب عیار 

المعاییر  ع یدویاً والذي یُبرزوالمالطي الخاص بالدار السویسریة. كما ویكشف عن ملمس الكالیبر المصن
 وقّف الثواني فیضمن الضبط الدقیق للوقت. لصناعة الساعات الفاخرة. أما نظام ت الیة الجودةالع

والمصنوع من زجاج األوبالین  بمینائھا المحدّب الفضيّ  باتریموني" الذاتیة التعبئةتشتھر ساعة "
 التي تدور حول مسار زمني للدقائق من عرق اللؤلؤ.نیقة ألاوبعقاربھا 



 
 

 

 المواصفات التقنیة
 

 
  باتریموني ذاتیة التعبئة  

  
  حزام جلدي، أسود شبھ المع :B181-4100U/000G     المراجع

     B181-4100U/001G: حزام جلدي، أحمر المع 
 دمغة جنیف المرموقة     
 

 Q6 2450     الكالیبر 
   ُمطّور وُمصنّع من قبل فاشرون كونستانتین     
  ةئمیكانیكي، ذاتي التعب     
 ملیمترا 3.6كة ، سما(’’’¼11)ملیمترا  26.2قطر      
  الساعة)\ذبذبة 28800ھرتز ( 4     
     196  ً   مكّونا
   27جواھر      
 ساعة 40إحتیاطي طاقة حوالي      
 

   الساعات، الدقائق    المؤشرات
  الثواني المركزیة     
 التاریخ     
 

 قیراط 18الذھب األبیض عیار      العلبة
 اطقیر 8.1ملیمترا، سماكة  36قطر      

 ظھر علبة شفاف من كریستال الصفیر
  مترا) 30بار (حوالي  3مقاومة للماء حتى عمق 

 
 زجاج األوبالین الفضي     المیناء

 منطقة خارجیة محدّبة، مسار دائري للدقائق من عرق اللؤلؤ     
 قیراط 18مؤشرات الساعات، الذھب األبیض عیار      
 

المع، بطانة داخلیة من الجلد،  ھد شبجلد تمساح میسیسیبي، أسو الحزام
  مقاییس مربّعة ضخمةیدوي،  زتطری

جلد  جلد تمساح میسیسیبي، أحمر المع، بطانة داخلیة من  
alsavel ، طراف مطّرزة، مقاییس مربّعةأ  

 
 قیراط 18الذھب األبیض عیار  المشبك 

 لیب المالطيكل الصمصقول جزئیاً، ش 


