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طرازان يحتضنان ميناء مطلياً باللون األسود
تسمح ساعة أوڤرسيز دوال تايم بقراءة متزامنة لمنطقتين زمنيتين
ساعة أوڤرسيز اليدي كوارتز محاطة بماسات تخلق تبايناً الفتا للنظر
أحزمة/سوار قابلة للتبديل

اإلثنين  18نوفمبر – تخرج مجموعة أوڤرسيز بطلة جديدة تتميز بمظهر أسود كلي .تتوفر ساعتان
جديدتان في ميناء أسود المع مؤطر بجمال وبريق العلبة الفوالذية .ساعة أوڤرسيز دوال تايم التي
أطلقت عام  2018تتوفر اليوم بحركة ذاتية التعبئة  5110 DTمع قراءة متزامنة لمنطقتين زمنيتين
مختلفتين تكملها مؤشرات التاريخ وتوقيت النهار/الليل .من جهتها ،تظهر ساعة أوڤرسيز اليدي
كوارتز مع حبات ماسية على إطارها لتضيء مسار عقاربها ،بينما يتم عرض التاريخ عند مؤشر
الساعة  .3في أعقاب نجاح "أوڤرسيز كرونوغراف" و "أوڤرسيز أوتوماتيك بالك" ،فإن المستجدات
التي تم الكشف عنها اليوم تثري مراجع الموانىء السوداء ،التي يبحث عنها هواة جمع الساعات.
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ساعة أوڤرسيز دوال تايم
غالبا بالهروب واالبتعاد عن كل شيء ،إال أنه يتطلب جدولة دقيقة .من هذا المنطلق،
في حين يرتبط السفر ً
صممت دار فاشرون كونستانتين ساعة أوڤرسيز دوال تايم كجزء من مجموعة مخصصة لروح السفر .تم تصميم
كل شيء في هذه الساعة ليأخذ في االعتبار العوامل المتغيرة التي تتخلل حياة رواد العالم اليومية ،وقد تم
ترجمتها بطريقة عملية ومفيدة وأنيقة .كل الصفات المميزة لهذه الساعة من إمكانية قراءة الميناء األسود
الجديد ،والتعديل السلس للوظائف ،إلى جانب راحة مرتديها في جميع الظروف بفضل السوار/األحزمة
الثالثة القابلة للتبديل ،جعلت منها الرفيق المثالي في جميع أنحاء العالم.
تنبض في قلب هذه الساعة حركة ذاتية التعبئة كاليبر  5110 DTالمستمد من  .5100تكمن ميزة الساعة في
القراءة المتزامنة لمنطقتين زمنيتين .وباإلضافة إلى مؤشرات الوقت المحلي التقليدية من نوع العقارب
المركزية ،يعرض عقرب رابع بسهم أحمر الوقت في "البلد المنشأ" ،باإلضافة إلى مؤشر النهار/الليل.
يتزامن عقرب التاريخ الذي يظهر على مؤشر الساعة  6مع التوقيت المحلي ،ويتم تصحيحه عن طريق
زر للدفع .يمكن تعديل وظيفة المنطقتين الزمنيتين المؤلفتين من مؤشرات الـ  12ساعة عن طريق التاج في
كال االتجاهين .يعمل كاليبر  5110 DTالمؤلف من  234قطعة على تردد  4هرتز ( 28800ذبذبة في الساعة)،
ويتميز باحتياطي طاقة مريح لمدة  60ساعة ،وذلك بفضل ميزان تأرجحي ذي برميلين بوزن ذهبي
عيار  22قيراطً ا مزين بوردة الريح يمكن مشاهدته من خالل خلفية العلبة الشفافة المصنوعة من الكريستال
السافيري.
أكثر ما يهم لتقديم ساعة عملية تتوافق مع كل الظروف والمناسبات هو القراءة الواضحة لمؤشراتها .مقابل
الميناء الجديد المطلي باللون األسود ،تتمدد شاشات العرض المتغايرة التي تشتمل على إشارات للساعات
مضيئة ومنمقة بالذهب عيار  18قيراطاً كما العقارب التي تبرز بشكل رائع .وبما أن هذه الساعة هي "آلة"
عالية الدقة ،فقد تم وضع مقياس مزدوج للثواني والدقائق حول حافة العلبة التي يبلغ قطرها  41ملم.
تعتبر هذه العلبة رمزاً لمجموعة أوڤرسيز مع إطار سداسي الشكل باإلضافة إلى تاج وزر دفع التاريخ مثبتين
لضمان أن تكون الساعة مقاومة لضغط المياه حتى عمق  150متراً  .توفر ساعة أوڤرسيز دوال تايم جميع صفات
الساعة المختلفة ذات األسلوب الخاص والمتميز في حين ال تفقد شيئاً من جاذبيتها ،معززةً بخيارات
أساورها/أحزمتها الثالثة القابلة للتبديل لتتماشى مع مختلف المناسبات .يمكن لهذه الساعة أن تزود بسوار
فوالذي ذي وصالت مصقولة مستوحاة من شعار الدار أو بمجموعة أخرى من أحزمة جلد التمساح أو المطاط،
من دون الحاجة إلى أدوات للتبديل.
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أوڤرسيز اليدي كوارتز
تتجذر طرازات الكوارتز للسيدات في الساعات األنيقة ذات الطابع الرياضي في تقليد دار فاشرون
كونستانتين .المجموعة األسطورية  ،222التي تم إطالقها في عام  ،1977تضمنت بالفعل نسخة للسيدات
عاما ،قدمت فاشرون كونستانتين
من الذهب أو الذهب ثنائي اللون أو الفوالذ ،مقدمة حركة كوارتز .بعد ً 19
مجموعة "أوڤرسيز" ،التي تضم ثالثة طرازات ،نموذج السيدات – كما في النموذج  – 222مع حركة كوارتز،
تحظى بتقدير خاص من النساء لدقتها وجانبها العملي.
تحتضن ساعة أوڤرسيز اليدي كوارتز الجديدة علبة بقطر  33ملم لتجمع بين األناقة والسحر مع مظهرها
الرياضي .تم تزيين الميناء المطلي باللون األسود بأحجار مرصعة باأللماس في شكل متناقض مع عالمات
الساعات المشغولة بالذهب األبيض عيار  18قيراطً ا وعقاربها .يعزز هذا الطراز العملي والمميز بوضوح في
مترا ،متدفقً ة على سوار
الخارج مظهره الرياضي من خالل خطوط مشدودة في علبته المقاومة للماء حتى ً 50
فوالذي يمكن تغييره وفقً ا لرغبات مرتديته.
تناسب هذه الساعة جميع المعاصم بقطرها البالغ  33ملم ،وتتميز بأسلوب قادر على التطور مع مرور اليوم،
وذلك بفضل مفهوم السوار/األحزمة القابلة للتبديل مما يمنحها مجموعة متنوعة من األنماط .تم تصميم مفهوم
قابلية التبادل بين السوار/األحزمة والذي تم إطالقه في عام  2016على هذا الطراز ،وهو مصمم لضمان أن
مجموعة "أوڤرسيز" على اتصال تام بوقتها .وبالتاليُ ،تختار الساعة من ناحية الشكل واللمسة الشخصية
من خالل توفير إمكانية ارتدائها على سوار معدني يتكون من وصالت تشكل نصف الشعار المالطي (إلطاللة
أكثر راحة) ،أو حزام إما من الجلد (كتنوع أنيق) أو مطاطي (للحصول على لمسة رياضية)  -وكل ذلك دون
الحاجة إلى أدوات إلحداث التغييرات.
تتزين الحافة السداسية ،التي يشبه شكلها شعار فاشرون كونستانتين المالطي ،بـ  78قطعة من الماس
المستدير اتخذت شكل الخرز .من أجل التركيز على الوظيفة ،تم اختيار حركة كوارتز للساعات والدقائق،
أيضا عقرب الثواني المركزية ومؤشر تاريخ الفتحة في الساعة .3
وهي تقود ً
تتوفر هذه الساعة الجديدة بثالثة إصدارات  -نموذجان من الفوالذ مع ميناء "دينيم" أسود أو أزرق ونموذج
ذهبي وردي مع ميناء فضي  -تقدم كل الصفات التي يتوقعها المرء من خالل شخصية مميزة ،مع الحفاظ
على سحرها الفطري.
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المواصفات التقنية
ساعة أوڤرسيز دوال تايم
المرجع

7900V/110A-B546

كاليبر

5110 DT
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
ميزان تأرجحي أوفيرسيز من الذهب  22قيراطاً
القطر  30.6ملم ( ،)’’’¼13السماكة  6ملم
 60ساعة تقريباً من احتياطي الطاقة
 4هرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة)
 234قطعة
 37جوهرة
ساعات مصدقة بشعار جنيف

المؤشرات

ساعات ودقائق وثوان مركزية
منطقة زمنية ثانية ،تضبط بواسطة التاج
مؤشر النهار/الليل عند الـ ،9يتزامن مع وقت بلد المنشأ
مؤشر التاريخ عند الـ ،6يتزامن مع الوقت المحلي ،ويضبط بواسطة زر للدفع

العلبة

		

فوالذ مقاوم للصدأ
القطر  41ملم ،السماكة  12.8ملم
حلقة العلبة من الحديد الناعم للحماية من الحقول المغناطيسية
تاج مثبت بالبراغي وزر للدفع رباعي مثبت أيضاً بالبراغي
خلفية شفافة من الكريستال السافيري
تقاوم ضغط المياه على عمق  150مترا

الميناء

مطلي باألسود الشفاف ،قاعدة مصقولة بالساتان مع حافة مخملية
عقارب الدقائق والساعات مع إشارات للساعات
من الذهب األبيض عيار  18قيراطا ومادة بيضاء مضيئة

السوار/األحزمة

سوار فوالذي ،وصالت ساتانية ومصقولة في شكل شعار الدار المالطي
يتوفر بحزام آخر من جلد التمساح األسود الميسيسيبي مع بطانة سوداء ذات
تأثير مثقوب ومربعات مشغولة يدوياً
يتوفر أيضا حزام ثالث من المطاط األسود

المشابك

السوار الفوالذي مثبت بمشبك فوالذي ثالثي الطي مع أزرار
ونظام تعديل مريح
يتوافق مشبك إضافي من الفوالذ ثالثي الطي ونظام للتبديل حائز على
براءة اختراع مع الحزامين اآلخرين اإلضافيين
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TECHNICAL DATA
أوڤرسيز اليدي كوارتز
المرجع

1205V/100A-B591

كاليبر

1207 SC
كوارتز
 18.80ملم ( )’’’¼8من حيث القطر 2.20 ،ملم من حيث السماكة
 32.768هرتز
 74قطعة
 7جواهر

المؤشرات

ساعات ودقائق وثوان مركزية
مؤشر التاريخ عند الـ3

العلبة

فوالذ مقاوم للصدأ
القطر  33ملم ،السماكة  9.37ملم
حلقة العلبة من الحديد الناعم للحماية من الحقول المغناطيسية
تاج مثبت بالبراغي لمقاومة ضغط المياه على عمق  50مترا

الميناء

مطلي باألسود الشفاف ،قاعدة مصقولة بالساتان مع لمحات
ساتانية وحافة مخملية الملمس
عقارب الدقائق والساعات كما إشارات الساعات مشغولة
من الذهب األبيض عيار  18قيراطا ومادة بيضاء مضيئة

السوار/األحزمة

سوار فوالذي ،وصالت ساتانية ومصقولة في شكل شعار الدار المالطي
يتوفر بحزام آخر من جلد التمساح األسود الميسيسيبي مع بطانة سوداء ذات
تأثير مثقوب ومربعات مشغولة يدوياً
يتوفر ايضاً حزام ثالث من المطاط األسود

المشابك

السوار الفوالذي مثبت بمشبك فوالذي ثالثي الطي مع أزرار
ونظام تعديل مريح
يتوافق مشبك إضافي من الفوالذ ثالثي الطي ونظام للتبديل حائز على
براءة اختراع مع الحزامين اآلخرين اإلضافيين
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ملخص
مجموعة "أوڤرسيز" المخصصة لروح السفر تخرج اليوم بطلة جديدة تتميز بمظهر أسود كلي .تتوفر ساعتان
جديدتان بميناء أسود المع مؤطر بجمال وبريق العلبة الفوالذية .ساعة أوڤرسيز دوال تايم التي أطلقت
عام  2018تتوفر اليوم بحركة ذاتية التعبئة  5110 DTمع قراءة متزامنة لمنطقتين زمنيتين مختلفتين تكملها
مؤشرات التاريخ وتوقيت النهار/الليل .تقدم ساعة "أوڤرسيز اليدي كوارتز" إلى المجموعة علبة جديدة
يبلغ قطرها  33ملم وتضيف  78ماسة إلى إطارها لتضيء مسار عقاربها والتاريخ عند مؤشر الساعة الـ.3
ومثل مجموعة أوڤرسيز بأكملها ،فإن هذه النماذج الجديدة ستطور أسلوبها في خطوة مع األساور/األحزمة
القابلة للتبديل.
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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
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