
 
 
 

 )Fiftysix® Tourbillon"فیفتیسكس توربیون"   (
 

 (®Fiftysix)مجموعة "فیفتیسكس" ل تعقید كبیر في أوّ  •
 حركة ذاتیة التعبئة فائقة الرقّة •
 وزن تأرجح ھامشي یكشف عن تصمیم فائق الرقّة وعن حركة الساعة •
 حامل للتوربیون على شكل صلیب مالطا، شعار الدار السویسریة  •

 

 
 

من  )Fiftysix®(مجموعة "فیفتیسكس" عن  2018نستانتین في كانون الثاني كشفت فاشرون كو
النوتات األولى لمقطوعة التاریخ، تقویم كامل) تمثّل -خالل ثالثة تصامیم جدیدة (تعبئة ذاتیة، الیوم

 موسیقیّة جدیدة.
 Abbey Road)استدیوھات آبي روود" "في  2018أیلول  11یُعّد إطالق ھذه األخیرة یوم 

Studios)  ة مع ھذا حصریّ الشراكة الالشھیرة في لندن فرصة أمام الدار السویسریة لإلعالن عن
لیزي وكاتب األغاني بنجامین جالمغني األنالموقع األسطوري في تاریخ الموسیقى حیث سیحیي 

 كلیمنتین، أحد الوجوه اإلعالنیة الجدیدة للدار السویسریة، حفلة موسیقیّة خاّصة. 
 

Crescendo appassionato – "  "فیفتیسكس توربیون 
قیراط. یظھر  22مم وھي مجّھزة بنابض محیطي من الذھب عیار  6 تبلغ سماكة علبة ھذه الساعة أقّل من

الكالبیر جلی�ا عبر ظھر العلبة الشفاف كاشفاً عن جمال آلیتھ وزخرفتھ. یتطلّب تشطیب الكالیبر أكثر من 
ھرتز الذي تّم إختیاره لھذه  25أخرى. وكبندول اإلیقاع، یمنح تذبذب الـساعة الى جانب عملیات یدویة  12

مم. أما المیناء المصنوع من األوبالین ذي  41الحركة فرصة تتبّع اإلیقاع المنتظم داخل علبة یبلغ قطرھا 
 اللونین والمزدان بنمط أشعّة الشمس، فیعزف تصمیمھ تناغًما موسیقیًا.

ً في بوتیكات فاشرون كونستانتین فیفتیسكس تورتتوفّر ساعة " بیون" األشھر في المجموعة حصریا
 .2019أبریل  \اعتباًرا من شھر نیسان

 
 
 
 



 
 
 

 فیفتیسكس" إیقاع مجموعة "
). یجّسد 6073(الرقم  1956فیفتیسكس" إشادة مباشرة بساعة أُطلقت في العام إّن أسلوب مجموعة "

العصر الذھبي لصناعة تصمیمھا اإلستثنائي إبداع الدار السویسریة خالل حقبة الخمسینات التي تمثّل 
لتي تشكّل الساعة الدائریة، الرقیقة واألنیقة بعرواتھا األربع اذروة اإلبداع الموسیقي. تتمیّز  الساعات كذلك

 كّل منھا جزءاً من صلیب مالطا.
بمینائھا الكالسیكي، علبتھا الجریئة وخصائصھا الفنیة الطلیعیة (إنّھا الساعة األولى آنذاك في الدار التي 

ما بین احترام  1956ُزّودت بحركة ذاتیة التعبئة وبعلبة مقاومة للماء)، جمعت ھذه الساعة التابعة لعام 
فیفتیسكس" التي ھا في مجموعة "وتجّسدتكار. إنّھا روابط تعتّز بھا فاشرون كونستانتین التقالید وشغف اإلب

العدید من السمات: عروات على شكل صلیب مالطا، علبة كریستالیة على تتشارك مع النموذج األصلي 
 شكل صندوق وحركات ذاتیة التعبئة.  

 
 المواصفات التقنیة

 
 

 توربیون فیفتیسكس 
 

 B488-00R6000E/0 الرقم
 المرموقة جنیف دمغة 

 والدقائق الساعات المؤشرات
 توربیون 

 قیراط 18 عیار 5N الوردي الذھب العلبة
  مم 10.9 سماكة مم، 41 قطر 
 الصفیر كریستال من شفاف علبة ظھر 
 مترا) 30 (حوالي بار 3 ضغط عند للماء  مقاومة 

 الفضي األوبالین المیناء
 قیراط 18 عیار  5N الوردي الذھب عربیة أرقام 

 مادة قیراط، 18 عیار 5N الوردي بالذھب الساعات مؤّشرات
 زرقاء مضیئة

 2160 كالبیر
 كونستانتین فاشرون في وُمصنّع مطّور كالبیر 

قیراط 22 عیار الذھب من محیطي نابض التعبئة، ذاتي میكانیكي،
  

 مم  5.65، سماكة  (’’’½13) مم 31 قطر 
 ساعة 80إحتیاطي طاقة حوالي  
 الساعة)\ذبذبة 18000ھرتز ( 2.5 
 188  ً  مكّونا
 جوھرة 30 

 تطریز العجل، جلد من داخلیة بطانة بني، میسیسیبي، تمساح جلد الحزام
 مربّعة مقاییس واحد، للون مختلفة ظالل



 
 
 

 قیراط 18 عیار 5N الوردي الذھب للطّي، قابل المشبك
 مالطا صلیب نصف شكل مصقول، 
 

فاشرون كونستاینتن حصریاً في بوتیكات  
 
 
 
   
 
 
  
 


