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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر

لمحة عامة
–

حركة راقية في عالم 
الساعات المستوحاة 
من إرث الكاليبرات 

التاريخية
–

خطوط نقية، تعقيد 
ميكانيكي

–
المواصفات التقنية

 

طراز هو األول من نوعه صنع من قبل قسم لي كابينوتييه  •
حركة كاليبر QP 1731: حركة معقدة للغاية أعيد ابتكارها حصريًا لمجموعة لي كابينوتييه  •

تصميم أنيق ونقي يخلد أسلوب فاشرون كونستانتين  •

المتمرسون في جنيف مواهبهم في مشاغل  الساعات  الثامن عشر، مارس صانعو  القرن  في 
مليئة بالضوء تعرف بالـ"كابينيه" أو الخزانات وتقع في الطوابق العليا من المنازل. وبفضل 
الرائعة، أصبح هؤالء الحرفيون يعرفون باسم "كابينوتييه".لقد قاموا  ابتكاراتهم المعقدة 
بتجميع مهاراتهم الفنية واليدوية المدعومة بمعرفة علمية واسعة وفضول لألفكار الجديدة 

التي ترعاها فلسفة عصر التنوير.

تجاوبًا مع أعلى التحديات التقنية والجمالية والفنية، فإن طرازات فاشرون كونستانتين المصنعة 
اليوم في قسم لي كابينوتييه، المتوارثة من الماضي المرموق، هي متعة للخبراء األكثر تذوقًا للساعات 
الراقية. ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر" التي تعمل بقيادة حركة غير مسبوقة 

هي مثال آخر على هذا النهج الحصري. 
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حركة راقية في عالم الساعات مستوحاة من إرث 
 الكاليبرات التاريخية

 ،1731 QP زودت ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر" بحركة متجددة: كاليبر
 جامعًة بين وظيفتي الدقائق الترددية والتقويم الكامل في قلب علبة ذهبية رفيعة يبلغ قطرها 

42 ملم.

ويكمن التحدي الذي يواجهه صانعو الساعات داخل الدار في الجمع بين تعقيدتين من أكثر 
5.70 ملم فقط، مع ضمان الدقة  التعقيدات المتطورة داخل حركة رقيقة للغاية تبلغ سماكتها 
والموثوقية وسهولة االستخدام. من بين األعمال الفنية المرافقة ألصول هذه الساعة، طور قسم لي 

كابينوتييه في الدار منظمًا صامًتا تماًما يعمل على التحكم في إيقاع المطارق في قرع األجراس.
ما ال يقل عن 438 مكوًنا، بعضها ال يزيد سمًكا عن عرض الشعر، يكّون هذه الساعة المتطورة في 
حركة ميكانيكية يدوية التعبئة. بتردد قدره 21600 ذبذبة في الساعة )3 هرتز( وطاقة احتياطية 
لمدة 65 ساعة، فإن هذه الحركة تتحكم بمجموعة كاملة من الساعات والدقائق واليوم والتاريخ 

والشهر ومؤشر السنة الكبيسة ووظيفة مراحل القمر والدقائق الترددية.

بصفتها دار الساعات األقدم في العالم من حيث العمل المتواصل منذ تأسيسها، فإن دار فاشرون 
كونستانتين تحمل في جعبتها إرثًا غنيًا يفوق الوصف. وباعتمادها على هذا الماضي وعلى توارث 
المهارة المتميزة في مجال صناعة الساعات كما البحث المتعمق في األساليب والتصاميم، تنجح 
دار فاشرون كونستانتين في تحدي الوقت مرة بعد مرة. كل ابتكار جديد من فاشرون كونستانتين 

يبدأ بتصور ساعات تحمل بصمة حقيقية من الناحيتين الجمالية والتقنية. 
 

ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر" الجديدة هي أحدث االبتكارات التي 
1992، قدمت دار فاشرون كونستانتين الساعة  خلقت بصمة في فترات زمنية معينة. ففي عام 
المرجع 30020، وهي ابتكار مميز يجمع بين الساعات وأرباع الساعات والدقائق بآلية ترددية 
مع تقويم دائم. وفي عام 2013، أطلقت الدار الحركة كاليبر 1731 الشهيرة، التي تكرم باسمها 
السنة التي ولد فيها جون مارك فاشرون: حركة رقيقة يدوية التعبئة مع وظيفة الدقائق الترددية 

مستوحاة من حركات تاريخية. 
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 خطوط نقية، تعقيد ميكانيكي
بالرغم من تركيبة الساعة المعقدة، فإن فاشرون كونستانتين كانت مصرة أن تجعل منها طرازًا 
يتغذى من قيم األناقة والتفرد وغيرها من القيم الجمالية التي أصبحت رمزًا من رموز الدار. تتحلى 
علبتها 42 ملم المصنوعة من الذهب األبيض أو الزهري بخطوط نقية جدًا. وحدها وظيفة الدقائق 
الترددية تنزلق من الجهة اليسرى للعلبة كاشفًة عن تعقيد هذا الطراز وشاهدًة على قدرته في ضبط 

إيقاع مسموع للوقت. 

يضفي بريق المعدن الثمين والمصقول روعًة على ميناء الساعة البني أو األزرق الداكن، بحسب 
الطراز. مؤشرات اليوم والتاريخ والشهر المتمركزة في الجزء األعلى من الميناء، تبرز في أسلوب 
واضح جدًا للقراءة وتترك بالتالي مساحة واسعة للقمر الذهبي ليكمل رقصته وسط النجوم على 

خلفية من الجمال االستثنائي. 

يؤدي هذا الترتيب من مؤشرات الميناء المتنوعة إلى إظهار وجه الساعة بصورة جميلة متوازنة، 
في حين يضفي عليه اللونان األزرق والبني لمسة عصرية مفعمة بالديناميكية. 
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المواصفات التقنية
لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر

6610C/000G-B511 المرجع 
 

1731 QP الحركة 
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم، سماكتها 5.70 ملم  
65 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

3 هيرتز )21600 هزة ترددية في الساعة(  
438 قطعة  
36 جوهرة  

ختم جنيف  

الساعات، الدقائق المؤشرات 
تقويم دائم )أيام األسبوع، التاريخ، الشهر، السنة الكبيسة(  

مراحل القمر  
دقائق ترددية   

الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا علبة الساعة 
قطرها 42 ملم، سماكتها 10.44 ملم  

خلفية شفافة من الكريستال السافيري  

أوبالين أزرق  الميناء 
إشارات ساعات من الذهب األبيض 18 قيراطًا  

قمر من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا  

جلد التمساح المسيسيبي باللون األزرق الداكن، خياطة يدوية، تشطيب السراج السوار 
  ومربعات كبيرة

مشبك قابل للطي من الذهب األبيض 18 قيراطًا المشبك 
مصقول في شكل نصف صليب مالطي  

علبة-لف لي كابينوتييه من خشب األبنوس ماكاسار، من قماش النابوكا  العلبة 
من الداخل  

ُتسّلم الساعة مع قلم تصحيحي أكسسوارات 

ساعة فريدة من نوعها
عبارة ”Les Cabinotiers”, ”Pièce unique”, ”AC” محفورة على خلفية العلبة 
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المواصفات التقنية
لي كابينوتييه مينيت ريبيتر بيربتشويل كالندر

6610C/000R-B510 المرجع 
 

1731 QP الحركة 
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم، سماكتها 5.70 ملم  
65 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

3 هيرتز )21600 هزة ترددية في الساعة(  
438 قطعة  
36 جوهرة  

ختم جنيف  

الساعات، الدقائق المؤشرات 
تقويم دائم )أيام األسبوع، التاريخ، الشهر، السنة الكبيسة(  

مراحل القمر  
دقائق ترددية   

الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 42 ملم، سماكتها 10.44 ملم  

خلفية شفافة من الكريستال السافيري  

أوبالين بني  الميناء 
إشارات ساعات من الذهب الزهري 18 قيراطًا  

قمر من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا  

جلد التمساح المسيسيبي باللون االبني الداكن، خياطة يدوية، تشطيب السراج السوار 
  ومربعات كبيرة

مشبك قابل للطي من الذهب الزهري 18 قيراطًا المشبك 
مصقول في شكل نصف صليب مالطي  

علبة-لف لي كابينوتييه من خشب األبنوس ماكاسار، من قماش النابوكا من الداخل العلبة 

ُتسّلم الساعة مع قلم تصحيحي أكسسوارات 

ساعة فريدة من نوعها
عبارة ”Les Cabinotiers”, ”Pièce unique”, ”AC” محفورة على خلفية العلبة 
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تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات دون 
انقطاع لنحو 260 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

 ،)Patrimony( "باتريموني"  الرئيسية:  مجموعاتها  من خالل  إبتكارية  وروحًا  ُيضاهى  ال  تراثًا  كونستانتين  فاشرون  تجّسد 
"تراديسيونيل" )Traditionnelle(، "المهن الفنية" )Métiers d’Art(، "أوفرسيز" )Overseas(، "فيفتيسكس" )Fiftysix( و"الساعات 

التاريخية" )Historiques(. كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم 
.)Les Cabinotiers( "لي كابينوتييه"

#VacheronConstantin
#VCSIHH

#SIHH2019
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