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الطيف األزرق

طرازات "فيفتي سيكس"

الجديدة

طرازات "فيفتي سيكس"

الطيف األزرق
الجديدة

• لون جديد للميناء :أزرق بترولي
• أسلوب األصالة المعاصرة لساعة أنيقة صممت لإلرتداء اليومي
• ترجمة عصرية للساعة األيقونية مرجع  ،6073تعود للعام  1956واستوحيت من شعار الدار
مجموعة " "Fiftysixترحب بطرازين جديدين مصممين بما يتوافق تماماً مع األزياء اليومية
مجموعة "فيفتي سيكس" التي أطلقت عام  2018في استوديوهات أبي روود في لندن بالتعاون مع
بينجامين كليمنتين  -وهو واحد من المواهب التي تجسد المجموعة في الحملة اإلعالمية الجديدة لدار
فاشرون كونستانتين  -تعيد إحياء طراز أيقوني يعود للعام  .1956الطرازات المعروفة حتى يومنا ينضم
إليها اليوم طراز مزين بميناء من األزرق البترولي طور خصيصاً لهذه المجموعة .يمثل هذا اللون قمة
األناقة المتواضعة ويضفي لمسة راقية على خزانة المالبس الرجالية ،وهو يكسو اآلن موانىء طرازات
ساعات فيفتي سيكس ذاتية التعبئة و"فيفتي سيكس تقويم كامل".
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لمحة عامة
–
فيفتي سيكس تقويم
كامل
–
فيفتي سيكس ذاتية
التعبئة
–
المواصفات التقنية

طرازات "فيفتي سيكس"

فيفتي سيكس تقويم كامل

الطيف األزرق
الجديدة

زودت ساعة "فيفتي سيكس تقويم كامل" بحركة ذاتية التعبئة تعرض التاريخ وأيام األسبوع
والشهر باإلضافة إلى وظيفة مراحل القمر التي توفر  122عاماً من الدقة .هذا وتعرض حركة
 2460نظاماً إليقاف الثواني .يتألف الميناء ذو القطاع الدائري من وجه واضح جداً تتخلله حلقة
فصل مع أرقام عربية  -حالة فريدة جدا لدى فاشرون كونستانتين  -وهو منمق باألوبالين وخطوط
تشبه أشعة الشمس وتشطيبات حلزونية تزين المركز األوباليني فيما تنمق أشعة الشمس إطار هذه
الساعة .يبدو شعار مالطا المشهور ،وهو شعار الدار ،على التاج المندمج والميناء ،وأيضاً على
الميزان التأرجحي المصنوع من الذهب الزهري عيار عيار  22قيراطً ا وعلى تصميم المقبض وإنما
بشكل خفيف.
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لمحة عامة
–
فيفتي سيكس تقويم
كامل
–
فيفتي سيكس ذاتية
التعبئة
–
المواصفات التقنية

طرازات "فيفتي سيكس"

فيفتي سيكس ذاتية التعبئة

الطيف األزرق
الجديدة

الشخصية المميزة التي تقدم عرضاً عصرياً ألسلوب الخمسينيات تبرز بوضوح على ساعة فيفتي
سيكس ذاتية التعبئة .حركة الساعة واضحة للعيان من خالل خلفية العلبة المكسوة بزجاج
الكريستال السافيري ومجهزة بجهاز توقيف الثواني ما يسمح بالحصول على أعلى دقة ممكنة
لضبط الوقت .فيما يتعلق بالتصميم الخارجي ،تشكل العقارب في شكل القضيب وإشارات
الساعات المصنوعة من الذهب األبيض والمكسوة بمادة السوبرلومينوفا مزيجاً مثالياً مع العلبة
الفوالذية التي يبلغ قطرها  40ملم .تفصيل نهائي تتميز به هذه الساعة ،وال شك أنه سيسعد
المتحمسين للساعات ،هو شكل العلبة الكريستالية التي تغلف اإلطار محافظةً على األصالة
المعاصرة لمجموعة فيفتي سيكس.
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لمحة عامة
–
فيفتي سيكس تقويم
كامل
–
فيفتي سيكس ذاتية
التعبئة
–
المواصفات التقنية

طرازات "فيفتي سيكس"

الطيف األزرق
الجديدة

المواصفات التقنية
فيفتي سيكس تقويم كامل
المرجع

4000E/000A-B548

الحركة

2460 QCL/1
طورت وصنعت في مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطرها  29ملم ( ،)’’’¼11سماكتها  5.4ملم
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 308قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،الثواني المركزية
تقويم كامل (أيام األسبوع ،التاريخ ،الشهر)
دقة مراحل القمر
عمر القمر

علبة الساعة

فوالذية
قطرها  40ملم ،سماكتها  11.6ملم
خلفية العلبة من سافير الكريستال الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا

الميناء

أزرق بترولي ،مركز أوباليني ،مظهر خارجي منمق بما يشبه أشعة الشمس
أرقام عربية من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
إشارات الساعات من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
مادة مضيئة
أقمار من الذهب األبيض  18قيراطاً
جلد التمساح الميسيسيبي أزرق اللون مع قشرة داخلية من جلد العجل وخياطة 	
باللون نفسه ومربعات

المشبك

مشبك قابل للطي من الفوالذ
صليب مالطي نصفي مصقول

السوار
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لمحة عامة
–
فيفتي سيكس تقويم
كامل
–
فيفتي سيكس ذاتية
التعبئة
–
المواصفات التقنية

طرازات "فيفتي سيكس"

الطيف األزرق
الجديدة

المواصفات التقنية
فيفتي سيكس ذاتية التعبئة
المرجع

4600E/000A-B487

الحركة

1326
كاليبر من مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطرها  26.2ملم ( ،)’’’¼11سماكتها  4.3ملم
 48ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 142قطعة
 25جوهرة

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،الثواني المركزية
التاريخ

علبة الساعة

فوالذية
قطرها  40ملم ،سماكتها  9.6ملم
خلفية العلبة من سافير الكريستال الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا

الميناء

أزرق بترولي ،مركز أوباليني ،مظهر خارجي منمق بما يشبه أشعة الشمس
أرقام عربية من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
إشارات الساعات من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
مادة مضيئة

السوار  	

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن مع قشرة داخلية
من جلد العجل وخياطة باللون نفسه ومربعات

المشبك

مشبك قابل للطي من الفوالذ
صليب مالطي نصفي مصقول
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لمحة عامة
–
فيفتي سيكس تقويم
كامل
–
فيفتي سيكس ذاتية
التعبئة
–
المواصفات التقنية

مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجياالً من الحرفيين.
انقطاع لنحو  260عاماً محافظةً على تاريخ عريق من
ّ
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّ ى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال ُيضاهى وروحاً إبتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" (،)Patrimony
ّ
"تراديسيونيل" (" ،)Traditionnelleالمهن الفنية" (" ،)Métiers d’Artأوفرسيز" (" ،)Overseasفيفتيسكس" ( )Fiftysixو"الساعات
المميزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم
وتقدم لزبائنها
التاريخية" ( .)Historiquesكما
ّ
ّ

"لي كابينوتييه" (.)Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#VCSIHH
#SIHH2019

