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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين

لمحة عامة
–

أوفيرسيز بيربتشويل 
كالندر ألترا ثين

–
العلبة

–
المواصفات التقنية

طرازان جديدان لواحدة من أجمل التعقيدات في عالم الساعات
مزينان بعلبة فائقة الرقة 

 
طراز يبرز ميناء أزرق برفقة علبة من الذهب الزهري  •

طراز مكسو بالذهب مع ميناء فضي  •
علبة رفيعة للغاية ال تتعدى سماكتها 8.1 ملم  •

1120 QP/1 حركة فائقة الرقة ذاتية التعبئة، كاليبر  •
أساور/أحزمة قابلة للتبديل   •

ابتكاراتها من خالل طرازين جديدين  مجموعة أوڤرسيز المخصصة للمسافرين توسع نطاق 
يمنحان وجهين مختلفين لحركة التقويم الدئم فائقة الرقة. أحدهما نسخة أكثر استرخاًء ُمزينة 
بميناء أزرق مرفق بعلبة من الذهب الزهري وأحزمة زرقاء. واآلخر طراز أكثر أناقة مزود 

بسوار من الذهب الزهري وميناء يتباهي بجمال لمساته الفضية.

العالم أجمع كاشفًة عن تصميم متميز  المنتشر في  تجسد مجموعة "أوڤرسيز" نمط الحياة العصري 
يعبر خير تعبير عن صناعة الساعات الراقية التي توفر الراحة العملية. إطار الساعة من ستة جوانب 
يتزين بعقارب  بالورنيش  المطلي  الشفاف  يستحضر شعار مالطا من فاشرون كونستانتين. ميناؤها 
الطرازين في مصانع فاشرون كونستانتين  وإشارات ساعات ذهبية مضيئة. صنعت حركة كل من 
وصممت لتسهل الحياة اليومية؛ ميزان الذهب 22 قيراطًا التأرجحي مزين بزهرة الريح، أساور الساعة 
وأحزمتها مزودة بإمكانية التبديل من دون أدوات خاصة بذلك...باختصار ساعات أوڤرسيز الجديدة 

تجسد جوهر الحياة المعاصرة. 
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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين

لمحة عامة
–

أوفيرسيز بيربتشويل 
كالندر ألترا ثين

–
العلبة

–
المواصفات التقنية

 :1120 QP/1 حركة كاليبر 
تتوفر ساعات "أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين" بعلبة من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا 
وتظهر خصائص تعقيداتها التقنية ضمن إطار من التميز والبساطة. تحتضن هذه االبتكارات حركة 
كاليبر فاشرون كونستانتين األيقونية QP 1120، وهي حركة ميكانيكية فائقة الرقة وذاتية التعبئة 
مع وظيفتي التقويم الدائم ومراحل القمر. تشكل هذه اآللية إنجازًا حقيقيًا في مجال التصغير 
ملم، كما وتعالج بدقة األخطاء  جزءًا مجمعًا في مساحة ال تتعدى سماكتها 4.05  وتتضمن 276 
الحسابية الناجمة عن التقويم من دون الحاجة إلى أي تعديل في هذا الخصوص حتى عام 2100. 
تعمل هذه الحركة بتردد 2.75 هيرتز وتتمتع بطاقة احتياطية لمدة 40 ساعة كما وتقود إشارات 
الساعات والدقائق والتقويم الدائم - أيام األسبوع والتاريخ والشهر والسنوات الكبيسية على عداد 

من 48 ساعة - باإلضافة إلى مراحل القمر. 
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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين

لمحة عامة
–

أوفيرسيز بيربتشويل 
كالندر ألترا ثين

–
العلبة

–
المواصفات التقنية

 العلبة
يبلغ قطر علبة الساعة 41.5 ملم وتقاوم ضغط المياه حتى عمق 50 مترًا. شغلت بالذهب الزهري عيار 
18 قيراطًا وتزينت بميناء من الفضة أو من األزرق المطلي بحسب الطراز، كما وأرفقت بعقارب 
وإشارات ساعات من الذهب عيار 18 قيراطًا معززة بمادة مضيئة، في حين تكشف خلفية العلبة 
المكسوة بالكريستال السافيري عن ميزان تأرجحي من الذهب 22 قيراطًا مزين بزهرة الريح. زود 
طراز الميناء األزرق بسوار من الجلد األزرق أو من المطاط، في حين أرفق طراز الميناء الفضي 

بسوار من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا. 
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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين

لمحة عامة
–

أوفيرسيز بيربتشويل 
كالندر ألترا ثين

–
العلبة

–
المواصفات التقنية

المواصفات التقنية
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثين

4300V/000R-B509 المرجع 

1120 QP/1 الحركة 
طورت وصنعت في مصانع فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، ذاتية التعبة  
ميزان تأرجحي أوڤرسيز من الذهب عيار 22 قيراطًا  

قطرها 29.6 ملم )12½’’’(، سماكتها 4.05 ملم   
طاقة احتياطية لمدة 40 ساعة  

2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة(  
276 قطعة  
36 جوهرة  

مصدقة بختم جنيف  

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

مراحل القمر  

من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 41.5 ملم، سماكتها 8.1 ملم  

حلقة العلبة من الحديد الناعم لتوفير حماية مقاومة للمغناطيسية  
خلفية العلبة شفافة من كريستال السافير  

تقاوم ضغط المياه حتى عمق 50 مترا  

طالء نصف شفاف من الفضة، تشطيبات ساتينية تشبه أشعة الشمس الميناء 
مع رداء مخملي لمسار الدقائق. عقارب الدقائق والساعات وإشارات الساعة   

مصنوعة من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا ومكسوة بمادة بيضاء مضيئة  

سوار من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا )وصالت مصقولة مطلية بالساتان في شكل نصف الصليب السوار/األحزمة 
المالطي، مثبت بمشبك قابل للطي ذو ثالث طيات من الذهب الزهري مع أزرار ضاغطة ونظام  

  ضبط مريح.
تسلم الساعة مع سوار آخر من جلد التمساح الميسيسيبي األزرق يتميز ببطانة جلد البقر المحبب   

باللون األزرق، مع تأثرات للثقوب الجزئية والخياطة اليدوية والمربعات الكبيرة
يتوفر أيضًا سوار ثالث من المطاط األزرق  

كل سوار إضافي يرفق بمشبك من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا المشبك 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا ثين

لمحة عامة
–

أوفيرسيز بيربتشويل 
كالندر ألترا ثين

–
العلبة

–
المواصفات التقنية

المواصفات التقنية
أوڤرسيز بيربتشويل كالندر ألترا-ثين

 4300V/120R-B064 المرجع 

1120 QP/1 الحركة 
طورت وصنعت في مصانع فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، ذاتية التعبة  
ميزان تأرجحي أوڤرسيز من الذهب عيار 22 قيراطًا  

قطرها 29.6 ملم )12½’’’(، سماكتها 4.05 ملم   
طاقة احتياطية لمدة 40 ساعة  

2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة(  
276 قطعة  
36 جزهرة  

مصدقة بختم جنيف  

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

مراحل القمر  

من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 41.5 ملم، سماكتها 8.1 ملم  

حلقة العلبة من الحديد الناعم لتوفير حماية مقاومة للمغناطيسية  
خلفية العلبة شفافة من كريستال السافير  

تقاوم ضغط المياه حتى عمق 50 مترا  

طالء نصف شفاف باللون األزرق، تشطيبات ساتينية تشبه أشعة الشمس الميناء 
مع رداء مخملي لمسار الدقائق. عقارب الدقائق والساعات وإشارات الساعة   

مصنوعة من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا ومكسوة بمادة بيضاء مضيئة  

سوار من جلد التمساح الميسيسيبي األزرق يتميز ببطانة جلد البقر المحبب باللون األسود،  األساور 
مع تأثرات   

للثقوب الجزئية والخياطة اليدوية والمربعات الكبيرة  
تتوفر بسوار آخر من المطاط األزرق  

مشبك من الذهبي الزهري عيار 18 قيراطًا بثالث طيات وأزرار ضاغطة مع نظام للتبديل  المشبك 
حائز على براءة اختراع يتوافق مع السوارين  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


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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