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• العلبة والميناء والتاج ومشبك السوار من مادة البالتين 950
• إصدار محدود يقتصر على  75قطعة
ألن مادة البالتين حجزت لنفسها مكانة خاصة في المشهد الراقي لصناعة الساعات ،خصت دار فاشرون
كونستانتين عشاق ساعاتها بمجموعة بالتينية عام  2006حملت عنوان "إكسيالنس بالتين" .هذه المجموعة المؤلفة
حصرياً من طرازت استثنائية بكميات محدودة ،ترحب اليوم بطراز جديد يدوي التعبئة من الساعة الشهيرة
تراديسيونل تعبئة يدوية.
تختصر ساعة “تراديسيونل تعبئة يدوية” روح فاشرون كونستانتين من خالل تصميمها األنيق المفعم بالبساطة بما يتوافق
مع قيم صناعة الساعات الراقية .ينضم هذا الطراز اليوم إلى مجموعة إكسيالنس بالتين التي لطالما القت ترحيب هواة
كامال بمادة البالتين .تتوفر هذه الساعة الجديدة بكمية محدودة
جمع الساعات الباحثين عن طرازات حصرية ،مكتسياً
ً
من  75قطعة مرقمة.
باستثناء إشارات الساعات والعقارب المشغولة بالذهب األبيض ،تتألق الساعة كاملةً -العلبة والميناء والتاج ومشبك
السوار-بمادة البالتين  .950ومن أجل إضافة لمسة من الفخامة والرقي على الساعة ،حيك سوار جلد التمساح األزرق
الداكن من خيوط البالتين والحرير المتشابكة.
على ميناء مضروب بالرمل ومنمق بإشارات رفيعة للساعات ،يبرز مسار عداد الدقائق الشبيه بالسكة الحديدية وفتحة
الثواني الصغيرة عند الساعة  6لضمان رؤية متوازنة ال مثيل لها .عبارة “ ”PT950بين الساعة  4والساعة  5تدل ببساطة على
أن هذا الطراز ينتمي إلى مجموعة “إكسيالنس بالتين”.
تكرم بدورها تقاليد صناعة الساعات الراقية لجهتي الدقة والمصداقية.
الحركة التي تنبض داخل علبة يبلغ قطرها  38ملم ّ
تعرض هذه الحركة يدوية التعبئة والخاصة بدار فاشرون كونستانتين عيار  4400 ASتفاصيل عملها الفني المتميز عبر
خلفية العلبة المصنوعة من زجاج الكريستال الشفاف ،وقد زودت بطاقة احتياطية تعمل لمدة  65ساعة.
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المواصفات التقنية
ساعة تراديسيونال يدوية التعبئة-مجموعة إكسيالنس بالتين
المرجع

82172/000P-B527

العيار

4400 AS
قطر  28.6ملم ( ،)’’’½12سماكة  2.8ملم
 65ساعة تقريبا من احتياط الطاقة
 4هرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 127قطعة
 21جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

اإلشارات

الساعات ،الدقائق ،الثواني الصغيرة

العلبة

بالتين 950
قطر  38ملم ،سماكة  7.77ملم
خلفية شفافة من كريستال السافير
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا تقريبا

الميناء

بالتين  ،950مضروب بالرمل
عبارة “ ”Pt950بين الساعة  4والساعة 5
إشارات الساعات المطبقة من الذهب األبيض  18قيراطاً وشعار مالطا

السوار

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن ،مع قشرة داخلية من جلد التمساح ،خياطة يدوية
من البالتين  950والحرير،خياطة مشابهة لخياطة السرج ،مربعات كبيرة.

المشبك

بالتين 950
شعار مالطا نصفي مصقول

كمية محدودة بـ 75قطعة مرقمة
عبارة “ ”N°X/75محفورة على الخلف
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مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
محافظةً
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجياالً من الحرفيين.
من
عريق
تاريخ
على
260
لنحو
انقطاع
عاماً
ّ
ّ
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 ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" (،)Patrimony
ّ

"تراديسيونل" (" ،)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

