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 وظيفة معقدة وأساسية في عالم الساعات تنضم 
إلى مجموعة أوڤرسيز 

 
أول توربيون من نوعه في مجموعة أوڤرسيز    •

حركة كاليبر 2160 فائقة الرقة مزودة بدوار خارجي وطاقة احتياطية لمدة 80 ساعة   •
ميناء أزرق محاط بعلبة فوالذية  •

3 سوار/أحزمة قابلة للتبديل  •

أوڤرسيز، هذه المجموعة التي تتغنى بموضوعين عزيزين على قلب فاشرون كونستانتين، وهما 
السفر واالنفتاح على العالم، ترحب بطرازها األول من نوعه المزود بحركة توربيون ذاتية 
التعبئة. تتوج هذه الساعة المتوفرة بعلبة فوالذية مجموعة أوڤرسيز بمفاهيم جمالية أنيقة 

وأساور/أحزمة قابلة للتبديل لمنح مرتديها خيارات وأنماط متنوعة. 

من خالل الخطوط الديناميكية والمتناغمة لعلبتها المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، وإطارها المتميز 
ذي ستة جوانب باإلضافة إلى مينائها المتميز باللون األزرق، تجمع أوڤرسيز بين القوة واألناقة من 
جهة، والتميز واآلفاق الجديدة الواسعة من جهة أخرى. ومع إثراء المجموعة بأول حركة توربيون 
فلسفة  في  المتأصلة  العالم  اكتشاف  رسالة  بين  رابًطا  فاشرون كونستانتين  تخلق  التعبئة،  ذاتية 

عة بتطور الساعة المعقدة. "أوڤرسيز " والتعلق العميق للدار السويسرية المصِنّ
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 كاليبر 2160
فائقة  الساعة  فإن حركة  الدار،  شعار  في شكل  المصمم  الشفاف  القفص  أناقة  إلى  إضافة 
بسماكة ال تتعدى  والمؤلفة من 188 قطعة-والتي أطلقت ألول مرة عام 2018   الرقة كاليبر 2160 
5.65 ملم-تعتمد الذهب عيار 22 قيراطًا لدوارها الخارجي. يضمن هذا االختيار رؤية واضحة لآللية 
هرتز، والتي يمكن مشاهدتها من خالل خلفية العلبة المصنوعة من  التي تنبض على تردد 2.5 
الكريستال السافيري. كما وأنها تكشف عن مستوى استثنائي من التشطيبات التقليدية. حافة 
قفص التوربيون شطبت يدويًا بالكامل، وهي مهمة تتطلب وحدها حوالى 12 ساعة من العمل. 
ساعة أوڤرسيز توربيون الجديدة تظهر الساعات والدقائق المركزية، فضاًل عن مؤشر التوربيون مع 
الثواني عند الساعة الـ6 وذلك على ميناء مطلي باللون األزرق ومنمق بتشطيبات ساتينية شبيهة 

بأشعة الشمس، تنعشها العقارب وإشارات الساعات المضيئة والمتألقة بمادة السوبر-لومينوفا.

 ثالثة أحزمة/أساور، ثالثة أوجه
ال داعي الستخدام األدوات، فحركة بسيطة تقوم بالواجب. بفضل الفكرة الموثوقة والبسيطة 
النمطية أسلوبا  المطورة من قبل فاشرون كونسانتين، تعتمد أوڤرسيز توربيون  السوار  لتبديل 
واضحا فتعطي المجال إلمكانية إرتدائها على سوار من الفوالذ أو حزام من الجلد األزرق أو آخر 

من المطاط، مما يتيح لمرتديها االستمتاع بأشكال وأنماط مختلفة. 
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المواصفات التقنية
أوڤرسيز توربيون

 6000V/110A-B544 المرجع 

 2160 الحركة 
تطورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة، دوار خارجي  
قطرها 31 ملم )13½’’’(، سماكتها 5.65 ملم  

80 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
2.5 هيرتز )18000 هزة ترددية/الساعة(  

188 قطعة  
30 جوهرة  

ساعات مصدقة بختم جنيف  

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية على قفص التوربيون المؤشرات  
التوربيون  

فوالذية العلبة  
قطرها 42.5 ملم، سماكتها 10.39 ملم  

حلقة العلبة من الحديد الناعم لتوفير حماية مقاومة للمغناطيسية  
خلفية العلبة مثبتة بالبراغي  

  تقاوم ضغط المياه حتى عمق 50 مترا

طالء أزرق شفاف، قاعدة ساتينية مع حافة مخملية  الميناء 
18 قيراطًا معززة بمادة  عقارب للساعات والدقائق وإشارات للساعات من الذهب األبيض عيار   

مضيئة بيضاء 

سوار فوالذي، وصالت مصقولة بالساتان في شكل نصف صليب مالطي السوار/األحزمة 
ُتسّلم مع حزام ثان من جلد التمساح الميسيسيبي تظهر بطانة جلد البقر زرقاء اللون مع تأثرات   

للثقوب الجزئية وخياطة يدوية ومربعات كبيرة
تتوفر بحزام ثالث من المطاط األزرق  

السوار الفوالذي مثبت بمشبك ذي طيات ثالثة مع أزرار ضاغطة ونظام تعديل مريح المشابك 
ُتسّلم مع مشبك ثاني من الفوالذ ذي طيات ثالثة مع أزرار ضاغطة ونظام تبديل حائز على براءة   

اختراع يتوافق مع الحزامين اإلضافيين
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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"
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