
 
 
 

� ب�صدار أسود جد�د  مجموعة أوفرس�ي
 

 ميناء بلون جد�د •
 وأنيق  حادّ تصم�م  •
ي التعبئة وكرونوغراف •

 إصداران: ذائ�
 

  
 

 ،
�
�ن عاما ي أصبحت رمز الّس منذ ع�� ن الي� ن ساعة أوفرس�ي ون كو�ستانتني ي أطلقت دار فا��

فر والخ�ال. �ن
ي جن�ف المستقّرة، فتحت الدار الس����ة 2016العام 

  �ن
�
ة من خالل جد�دة للّس  آفاقا اعة الشه�ي

" مجموعة�صون جوهرها. تجمع  د تنطوي ع� تصم�م متجّد مجموعة  ن ،  "أوفرس�ي ن ّ ن القّوة والتم�ي ما بني
ق  والذياألزرق الذي �ستح�ن عالم البحار وتتفّرد بمينائها اإلطاللة ال��اض�ة واألناقة الثابتة، 

ّ
يوف

ن   داء واألسلوب. أل ا�شكل مثا�ي بني
 

 �شهد إنتاج تصم�م بمن�اء أسود ُمحاط بعلبة فوالذ�ة المعة.  2018عام 
 

أحزمة قابلة \ الدار الس����ة، أساور قبل من قرص سدا�ي الجوانب، حركة ذات�ة التعبئة مصّنعة
ي للتبد�ل:  ن األساس�ة الي� تّم تجد�دها وفق التصم�م الجد�د الذي هذە �ي سمات مجموعة أوفرس�ي

ن  ون كو�ستانتني ي العام ُتطلقه فا��
 . 2018 �ن
ي إصدار�ن: ساعة  متماشً�ا مع اإلطالالت كافة،

ن �ن ر نموذج الميناء األسود من أوفرس�ي
ّ
التعبئة  ذات�ةيتوف

ي ال�رون
ن �ن ون كو�ستانتني زت فا��

�
وغراف ع� وض�ح القراءة من ذات عقارب ثالثة وكرونوغراف. وقد رك

ّ خت�خالل إ ي
ي المفهوم الجما�ي هذا من ال إستو�ي للعّدادات الثالثة اإلضاف�ة.  ار طالء ف�ن ساعات الي�

ن
�
ي حقبة الستينات والمخّصصة ل��اضة الس�ارات. و�ضمن التناقضأ

�ن الفاتح  تجت �ن ن التأث�ي ما بني
ات   معزّزا و���د من حّدة مؤ��

�
 ال�رونوغراف. والدا�ن وضوحا

ي التعبئة 5200ّود إصدار ال�رونوغراف  بكالب�ي زُ 
ن �كشف ظهر  ذائ� ي حني

وزن العلبة الشفاف عن ال�ن
ن  22لمصن�ع من الذهب ع�ار االمتذبذب  ف الحركة من اسطوانتني

�
اط والمزدان بزهرة البوصلة. تتأل ق�ي



 
 

م بوظائف 
�
ن وعجلة عمود�ة تتحك التشغ�ل، اإل�قاف و�عادة الضبط إضافة ا� قابض عمودي مزدوجتني

از العقرب عند �شغ�ل ال�رونوغراف. �حول دون إ ن  ه��
. \ وداء ا� األساورام�م الجد�دة بموانئها الّس لجأت التص ن طلقت قبل عامني

�
ي أ  األحزمة القابلة للتبد�ل الي�

 ، ف من وصالت تّتخذ شكل و�التا�ي
�
ي مؤل

ي صل�ب مالط�ستقّر الساعة إّما ع� سوار معدئن
 ه النص�ن

وذلك دون إ�ة ن�قة) أو مطا�ي (إلطاللة ر�اض�ة) (إلطاللة عمل�ة) و�ّما ع� حزام جلدي (إلطاللة أ
ات.  حاجة ا� أدوات  إلجراء التغي�ي

 
 
 
 



 
 
 

 
 المواصفات التقن�ة

    �  كرونوغراف أوفرس�ي
 

 5500V/110A-B481   المرجع
 دمغة جن�ف المرموقة   

 5200   الع�ار
ن     ون كو�ستانتني  ُمصّنع ومطّور من قبل فا��
ي التعبئة   

، ذائ�  م�كان��ي
" الذهب ع�ا التذبذبوزن     ن اط 22ر "أوفرس�ي  ق�ي
ا  30.6قطر     ا 6.6، سما�ة (’’’¼13)مل�م��  مل�م��
 ساعة 52إحت�ا�ي الطاقة حوا�ي    
 الساعة)\ ذبذبة 28800هرتز ( 4   
 مكّونا 263   
 جوهرة 54   

ات  الساعات والدقائق   المؤ��
ة عند الساعة     ي الصغ�ي

 9الثوائن
 التار�ــــخ   

دق�قة وعداد  30الـ عمود�ة (عداد  ةنمسنّ  كرونوغراف بعجلة  
 ساعة) 12الـ

 الفوالذ المقاوم للصدأ   العلبة
ا، سما�ة  42.5قطر     ا 13.7مل�م��  مل�م��
 حلقة حد�د�ة ناعمة تضمن حما�ة من مغناط�س�ة األرض   
    

�
  ب��ــع لّفة لتنشط الحركةضاغط ، زر تاج مثّبت لولب�ا

 ظهر علبة شفاف من ك��ستال الصف�ي    
ا) 150بار (حوا�ي  15مقاومة الماء وصوًال ا�      م��

، عدادات حلزون�ةالطالء األسود، حافة مدّورة،    الميناء ي
 ملمس ساتائن

ات ساعات من الذهب األب�ض ع�ار  اط، عقارب  18مؤ�� ق�ي
 ساعات ودقائق مطل�ة بمادة ب�ضاء مضيئة

ة، مصّممة سوار فوالذي مع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشا  أحزمة\ سوار
ي شكل  ع�

  صل�ب مالطه نص�ن
ي ُ�قّدم مع سوار ثان من جلد تمساح     ، باللون األسود  م�س�سيي�

، بتأث�ي الثقب الدقيق سود اال  ن��وكالداخل�ة من جلد بطانة 
 ،

�
ة الحجممخّ�ط �دو�ا  حراشف م��عة كب�ي

 و�قدم كذلك مع حزام ثالث من المطاط االسود    



 
 

ي الط�ات  سوار من الفوالذ   المشبك
المقاوم للصدأ، مثّبت ب�ب��م ثالئ�

من الفوالذ المقاوم للصدأ مع أزرار ضاغطة ونظام تعد�ل 
 م��ــــح

ي    
من الفوالذ المقاوم للصدأ مع الطّ�ات ُ�قّدم مع إب��م ثان ثالئ�

اع)( أزرار ضاغطة ونظام قابل�ة التعد�ل  ،حاصل ع� براءة اخ��
 . ن ن االضافيني  يتما�� مع الحزامني



 
 

 
  

 مواصفات التقن�ةال
 
ي التعبئة   

� ذائ�  أوفرس�ي
 

  4500V/110A-B483   المرجع
  دمغة جن�ف المرموقة   

 5100   الع�ار
ن     ون كو�ستانتني  ُمصّنع ومطّور من قبل فا��
ي التعبئة   

، ذائ�  م�كان��ي
" الذهب ع�ار  التذبذبوزن     ن اط 22"أوفرس�ي  ق�ي
ا  30.6قطر     ا 4.7، سما�ة (’’’¼13)مل�م��  مل�م��
 ساعة 60إحت�ا�ي الطاقة حوا�ي    
 الساعة)\ ذبذبة 28800هرتز ( 4   
 مكّونا 172   
 جوهرة 37   

ات  الساعات والدقائق   المؤ��
ي المرك��ة   

  الثوائن
 التار�ــــخ   

 الفوالذ المقاوم للصدأ   العلبة
ا، سما�ة  41قطر     ا 11مل�م��  مل�م��
 ا�ة من مغناط�س�ة األرضحلقة حد�د�ة ناعمة تضمن حم   
    

�
 تاج مثّبت لولب�ا

 ظهر علبة شفاف من ك��ستال الصف�ي    
ا) 150بار (حوا�ي  15مقاومة الماء وصوًال ا�      م��

ي  الطالء األسود،     الميناء
  حافة مدّورة بملمس ساتائن

ات ساعات من الذهب األب�ض ع�ار     اط، عقارب  18مؤ�� ق�ي
 مادة ب�ضاء مضيئةساعات ودقائق مطل�ة ب

سوار فوالذي مع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة   أحزمة\ سوار
ي 

 ع� شكل صل�ب مالطه نص�ن
ي باللون األسود،     ُ�قّدم مع سوار ثان من جلد تمساح م�س�سيي�

بتأث�ي الثقب الدقيق،  سود بطانة داخل�ة من جلد الن��وك اال 
ة ال ، حراشف م��عة كب�ي

�
 حجممخّ�ط �دو�ا

 و�قدم كذلك مع حزام ثالث من المطاط االسود    
ي الط�ات من   المشبك

سوار من الفوالذ المقاوم للصدأ، مثّبت ب�ب��م ثالئ�
 الفوالذ المقاوم للصدأ مع أزرار ضاغطة ونظام تعد�ل م��ــــح



 
 

ي    
من الفوالذ المقاوم للصدأ مع  الط�ات ُ�قّدم مع إب��م ثان ثالئ�
اع)ل�ة التعد�ل (أزرار ضاغطة ونظام قاب ، حاصل ع� براءة اخ��

 . ن ن االضافيني  يتما�� مع الحزامني
 

 
     
 
 

 
  
 
 


