الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
باتريموني ،أمثولة في األناقة

باتريموني ،أمثولة في األناقة

درس في األناقة
• لون "أزرق ملوكي" غير مسبوق لباتريموني
• أسلوب نقي ،سرمدي ومتواضع
• من نموذج كالسيكي لقياس الساعة-الدقيقة إلى طراز اليوم-التاريخ بشكل تراجعي
تلتقي النقاوة بأناقة التصميم في هذه الترجمة الجميلة من مجموعة باتريموني التي تضم
مجموعة كاملة من مواهب فاشرون كونستانتين .ساعة كالسيكية تبدو معقدة في جوهرها مع دقة
ال نظير لها ،وتتوجه لخبراء الساعات األكثر تميزا وتطلباً .
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لمحة عامة
–
باتريموني يدوية التعبئة
–
باتريموني ذاتية التعبئة
–
باتريموني تاريخ ويوم
ارتجاعيان
–
المواصفات التقنية

باتريموني ،أمثولة في األناقة

باتريموني يدوية التعبئة للساعات والدقائق
مع كاليبر 1400

علبة الساعة النحيفة بسماكة  6.8ملم تؤكد حاجاتها الخاصة ،مثل العقارب المقوسة التي تجتاح
الميناء المقبب بلطف وتحتضن منحنياتها الخاصة .على الرغم من القيود والتوترات الجمالية
لهذا التصميم المميز ،تتمتع الساعة باحتياطي طاقة مريح لمدة  40ساعة .تنعكس الروح المتقنة
أيضا في عالمات الساعات التطبيقية ،بما في ذلك عالمات الربع
في دار فاشرون كونستانتين ً
ساعة على شكل مخروطي تشترك في حوار أنيق مع مسار الدقيقة المنمق باللؤلؤ.
لم تزين مجموعة باتريموني من قبل باللون األزرق السماوي .يضفي اللمعان الشمسي لمسة ساحرة
على الظل األزرق الالمع للميناء .يقوم الدبوس المشبك بتثبيت حزام الساعة المشغول بجلد
التمساح األزرق الداكن محتضناً شعار فاشرون كونستانتين الذي يمكن لخبراء الساعات تمييزه
على الفور .من الممكن تزيين خلفية العلبة الصلبة بنقش خاص ما يجعل من هذه الساعة رفيقة
اللحظات الثمينة واألنيقة.
نموذجا للكفاءة من خالل تركيب جميع المكونات الثمانية والتسعين
ال تزال حركة كاليبر 1400
ً
المزخرفة بدقة في مساحة ال تزيد سماكتها عن  2.6ملم .وبالمقارنة مع تردد  4هيرتز ،فإن معدل
التذبذب البالغ  28800ذبذبة  /ساعة يضمن الدقة من الدرجة األولى.
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باتريموني ذاتية التعبئة للساعات والدقائق والثواني
والتاريخ مع كاليبر 2450 Q6

ألولئك الذين يفضلون الراحة التي توفرها الحركة ذاتية التعبئة ،تقدم دار فاشرون كونستانتين
طرازا باللون األزرق نفسه ،يعرض الساعات والدقائق والثواني مع فتحة للتاريخ.

تعلن هذه الساعة الفخمة واألنيقة عن رقيها من خالل خلفية العلبة الشفافة التي تكشف عن
 196قطعة لحركة كاليبر  ،2450 Q6بما في ذلك ميزان تأرجحي مصنوع من الذهب عيار  22قيراطاً .
التشطيبات الفائقة لحركة الساعة تزيد من متعة مرتديها في حين يعكس حزام جلد التمساح مع
دبوس المشبك المتصل به أسلوب الساعات الخالدة المستوحاة من الرموز الجمالية في حقبة
الخمسينيات.
تنبض هذه الساعة على إيقاع  28800هزة ترددية في الساعة -أفضل حل وسط بين الدقة والتصميم
لضمان موثوقية طويلة األجل – تتمتع حركة كاليبر  2450 Q6بـ  40ساعة كاملة من التشغيل
التلقائي .وتفي التشطيبات بأعلى المعايير الحرفية التي أيدتها دار فاشرون كونستانتين .أسنان
كل عجلة وكل محور كما كل زاوية حادة تم صقلها وشطبها وحفرها وتلميعها بما يعكس قيم
الجمال الداخلي الذي توليه دار فاشرون كونستانين اهتماما خاصا.
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باتريموني تاريخ ويوم ارتجاعيان ،حركة كاليبر
 2460 R31R7/2ذاتية التعبئة

بقدر ما هي أصيلة ومعقدة تقنياً  ،تعتبر وظيفة العرض التراجعي لساعة باتريموني تاريخ ويوم
ارتجاعيان متعة للنظر في االنتقال من الـ  31من شهر ما إلى األول من الشهر التالي ،أو من األحد
إلى اإلثنين.

بقطر يبلغ  42.5ملم وسماكة  9.7ملم ،تحمل هذه الساعة األعجوبة بصمات صانعي الساعات
الموهوبين في مصانع الدار الذين حافظوا بمهارة على األحجام الجذابة لمجموعة باتريموني.
من خالل إسناد التاج المفرد مع التحكم في جميع الوظائف ،فقد قاموا بإزالة أي نواة وبالتالي
المزود بمشبك قابل للطي
حافظوا على الخطوط الناعمة لهذه العلبة التاريخية .حزام التمساح
ّ
يضمن استمرارية األسلوب المذهل الذي يرجع إلى الخمسينيات.
حركة الساعة المعقدة ذاتية التعبئة كاليبر  2460 R31R7/2واضحة للعيان من خالل خلفية العلبة
الشفافة المصنوعة من الكريستال السافيري .أجزاؤها الـ 276تعمل ضمن سماكة تبلغ  5.4ملم فقط،
مع الحفاظ على الموثوقية المثلى والطاقة االحتياطية.
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المواصفات التقنية
باتريموني يدوية التعبئة
المرجع

81180/000R-B518

الحركة

1400
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،يدوية التعبئة
قطرها  20.65ملم ( ،)’’’9سماكتها  2.60ملم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 98قطعة
 20جوهرة

المؤشرات

الساعات والدقائق

العلبة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطا
قطرها  40ملم ،سماكتها  6.79ملم
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا

الميناء

لونه أزرق داكن مع تشطيبات ساتينية تشبه أشعة الشمس
منطقة خارجية محدبة مع مسار للدقائق دائري "لؤلؤ"
إشارات للساعات مطبقة من الذهب الزهري عيار  18قيراطا

السوار

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

المشبك

مشبك مسنن من الذهب الزهري  18قيراطاً
صليب مالطي نصفي مصقول
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المواصفات التقنية
باتريموني ذاتية التعبئة
المرجع

85180/000R-B515

الحركة

2450 Q6
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  26.2ملم ( ،)’’’¼11سماكتها  3.6ملم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 196قطعة
 27جوهرة

المؤشرات

الساعات والدقائق والتاريخ

العلبة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطا
قطرها  40ملم ،سماكتها  8.55ملم
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا

الميناء

لونه أزرق داكن مع تشطيبات ساتينية تشبه أشعة الشمس
منطقة خارجية محدبة مع مسار للدقائق دائري "لؤلؤ"
إشارات للساعات مطبقة من الذهب الزهري عيار  18قيراطا

السوار

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

المشبك

مشبك مسنن من الذهب الزهري  18قيراطاً
صليب مالطي نصفي مصقول
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لمحة عامة
–
باتريموني يدوية التعبئة
–
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المواصفات التقنية
باتريموني تاريخ ويوم ارتجاعيان
المرجع

4000U/000R-B516

الحركة

R31R7/2 2460
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  27.2ملم ملم ( ،)’’’¼11سماكتها  5.4ملم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 276قطعة
 27جوهرة

المؤشرات

الساعات والدقائق والتاريخ ووظيفة تراجعية أليام األسبوع والتاريخ

العلبة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطا
قطرها  42.5ملم ،سماكتها  9.7ملم
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا

الميناء

لونه أزرق داكن مع تشطيبات ساتينية تشبه أشعة الشمس
منطقة خارجية محدبة مع دائرة خارجية للدقائق مؤلفة من آللىء ذهبية مرصعة
ومصقولة بالماس الراقي
إشارات للساعات مطبقة من الذهب الزهري عيار  18قيراطا

السوار

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

المشبك

مشبك قابل للطي من الذهب الزهري عيار  18قيراطاً
صليب مالطي نصفي مصقول
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لمحة عامة
–
باتريموني يدوية التعبئة
–
باتريموني ذاتية التعبئة
–
باتريموني تاريخ ويوم
ارتجاعيان
–
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

