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مجموعة "®La Musique du Temps": تشكيلة من الطرازات الفريدة من نوعها تم ابتكارها من قبل   •
قسم "لي كابينوتييه" تكريمًا للفنون الموسيقية.

بصفتها شريكة للدار، قامت ستوديوهات "آبي" بتسجيل نسخة صوتية أصلية تصدر كشهادة   •
فريدة لكل من هذه الساعات.

في حين أن الوظيفة األساسية للساعات التي تعمل كنقاط زمنية مرجعية قد تحدت بالفعل صانعي 
الساعات، فإن الوظيفة التي تحدد الحامالت الفضائية تشكل مغامرة هائلة، خاصة عندما يتم الجمع 
بين هاتين الوظيفتين داخل الساعة الرنانة الواحدة. من خالل الدمج في ساعة واحدة، كل من منظم 
التوربيون الذي يهدف إلى تعزيز التقاليد؛ ووظيفة ترداد الدقائق التي تحافظ على اإلرث النبيل 
لساعات الدار الرنانة؛ وخريطة دّوارة للقبة السماوية لتسليط الضوء على علم الكونيات، تقدم فاشرون 
 Les Cabinotiers Minute repeater tourbillon sky chart – A celestial note :كونستانتين ساعة من التعقيد النادر
 5N ساعة فريدة من نوعها تتميز بأناقة العيار الطاغية على علبة من الذهب الزهري عيار 18 قيراًطا

بقطر 45 ملم وتبلغ سماكتها 15.1 ملم فقط.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ماجستير ميكانيكي
صناعة الساعات األنيقة والمعقدة التي تميز النهج الذي اتبعه قسم "لي كابينوتييه" أدت بالفعل إلى طرح 
نماذج مثل Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 -عرض مدمج للوقت المدني 
والشمي والفلكي مع روزنامة دائمة - و Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860 -أول ساعة يد 

تقدمها الدار مع جرس كبير. 

تبعًا لهذه االبتكارات الفريدة التي تم إطالقها عام 2017، تقوم حركة كاليبر TMRCC 2755 المؤلفة من 413 
Les Cabinotiers Minute repeater tourbillon sky chart – A celestial note. مستمدة من  قطعة بقيادة ساعة 
كاليبر 2755، فإن هذه الحركة يدوية التعبئة التي تحمل توقيع فاشرون كونستانتين والمخصصة للطرازات 
المعقدة، باحتياطي للطاقة لمدة 58 ساعة مع جهاز توربيون مدته دقيقة واحدة يحمل عداد الثواني الصغيرة، 

ويبرز مقابل الميناء األزرق المزخرف بخطوط أشعة الشمس.

إن المخطط السماوي الذي يظهر على قعر الميناء عند خلفية الساعة من أجل إبراز تأثير العمق يقدم منظًرا 
رائًعا لدرب التبانة واألبراج التي تظهر بكل تألقها، كما لو كانت تتم مشاهدتها من خالل تلسكوب. يؤدي هذا 
الجدول السماوي، الذي يحكمه االهتمام بالدقة، دورة كاملة في 23 ساعة و 56 دقيقة مقابل الوقت الفلكي 
الذي يتم عرضه على األطراف، مصحوًبا باإلشارة إلى اليوم والشهر والنقاط األساسية. تماشيا مع متطلبات 
صناعة الساعة، يبرز القطع الناقص المرسوم على الكريستال السافيري الذي يبرز الموقع الصحيح لمجموعات 

النجوم في الوقت الذي يتم فيه مشاهدة الساعة. 

تكمل وظيفة تردد الدقائق هذه القطعة بهدف جعل الوقت يرن عند الطلب. بهدف خلق هذه اآللية الرنانة 
المعقدة بالتحديد، والتي يتم التحكم بها من خالل مزالج في وسط العلبة، استوحى مهندسو وأسياد صناعة 
La Tour de l'île® 2005، وتحديدًا منظم  ساعات فاشرون كونستانتين من العمل الذي تم إنجازه على ساعة 
الضربات. يمكن هذا النظام من توقيت التسلسل الموسيقي بشكل مثالي لتحقيق صوت متميز ومتناغم في 
النغمات التي تلعب الساعات واألرباع والدقائق من خالل المطارق التي تصطدم بجرسين دائرييين. وبالتالي تم 

تجهيز هذا الطراز بمنظم للضربات مرفق بدوالب موازنة صامت تماًما لتجنب أي تآكل غير مبرر على اآللية.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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لي كابينوتييه: ابتكارات فريدة من نوعها
في عالم فاشرون كونستانتين، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا بحد ذاته لتخصيص القطع واإلبداعات الفريدة. 
"لي  الساعات اسم  ُيطلق فيه على أسياد صناعة  الثامن عشر، في وقت كان  القرن  إلى  التقليد  يعود هذا 
كابينوتييه"، حيث كانوا يعملون في مشاغل مغمورة بالضوء الطبيعي، ومعروفة باسم "كابينوتييه" وتقع في 
الطوابق العليا من مباني جنيف. وعلى أيدي هؤالء الحرفيين المثقفين، المنفتحين على األفكار الجديدة التي 
بعثها عصر التنوير، ولدت ساعات استثنائية، مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية والفنون. هذه 

الخبرة، التي تشكل تقليد صناعة الساعات في جنيف، تسري في عروق فاشرون كونستانتين منذ عام 1755.

دار فاشرون كونستانتين والساعات الرنانة 
تشغل الساعات الرنانة مكانة خاصة بين وظائف الساعات المعقدة. ألكثر من قرنين من الزمن، تم تسليط 
الضوء على هذه اآلليات المعقدة من قبل فاشرون كونستانتين. اليوم، اختار قسم "لي كابينوتييه" اإلشادة بهذه 

".La Musique du temps اآلليات من خالل إبداعات فريدة من نوعها تحت عنوان

ولدت الساعات "المسموعة" من الحاجة إلى معرفة الوقت في زمن كان يتكل فيه الناس على ضوء الشموع، وقد 
اتخذت أشكااًل مختلفة: ترداد )تشير إلى الساعات وأحيانًا األرباع والدقائق عند الطلب( والساعات الطارقة 
sonnerie وأجهزة اإلنذار )التي يمكن برمجتها للرنين في أوقات محددة(. في حين أن لكل من هذه الوظائف 
المعقدة خصائصها المميزة الخاصة بها، فإنها تجمع جميعها بين اآللية المتكاملة والمعقدة والطبيعة الدقيقة 
لألدوات الموسيقية من حيث صدى الصوتيات والنغمات. تمثل هذه االبتكارات اإلبداعية، التي تتميز بعلب 

الساعات المجهزة بحركات معقدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتعبير الموسيقي، إنجازًا رائًعا من التصغير.

في دار فاشرون كونستانتين، يعود أول ظهور لساعة رنانة إلى العام 1806: ساعة جيب ذهبية مع وظيفة ترداد 
الدقائق مسجلة من قبل حفيد المؤسس جاك-بارتيليمي، في أول سجل إنتاج يتم االحتفاظ به في أرشيف 
الدار. منذ ذلك الحين، أصبحت ساعات sonnerie أو repeater جزًءا ال يتجزأ من إرث الدار، الذي تم إثراءه 

بثبات على مدار عقود.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نسخة صوتية معتمدة ومسجلة لدى ستوديوهات آبي رود 
لطالما لعبت الموسيقى دورًا رياديًا في الشراكات القائمة مع دار فاشرون كونستانتين، وآخرها مع ستوديوهات 
آبي رود، وهو اسم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالفنانين البارزين مثل T "ذي بيتلز" و "أديل" و "أوايسز". بالتعاون 
مع استوديوهات آبي رود، أطلقت دار فاشرون كونستانتين مجموعة "فيفتي سيكس" ®Fiftysix، التي أقيمت 
ألجلها حملة "واحد من األقلية". كما تلعب الشراكة دوًرا في مجموعة "®La Musique du Temps"، حيث وكلت 

فاشرون كونستانتين استوديوهات "آبي رود" بتسجيل النغمة الفريدة لكل ساعة. 

يقول لوران بيرفيس، رئيس قسم التسويق في فاشرون كونستانتين: "عالوة على القيم المتشابهة للغاية، تعمل 
استوديوهات آبي رود يدًا بيد مع فاشرون كونستانتين على إنجاح الكثير من الشراكات اإلبداعية، لجهة 
إنشاء المحتوى ومشاركة الخبرات. إن تكليف أحد خبرائنا المشهورين عالميًا بإنتاج التسجيالت الصوتية 
لساعاتنا هو جزء ال يتجزأ جزء من مساعينا التعاونية". ويضيف جيريمي هافيلمان، رئيس قسم الشراكات في 
استوديوهات آبي رود:" ألول مرة، تحمل ساعات ترداد الدقائق من مجموعة "®La Musique du Temps" نغمة 
فريدة من نوعها، مسجلة ومعتمدة من قبل استوديوهات آبي رود"، موضحًا: "إن فرصة التقاط الهوية الصوتية 
لهذه الساعات المذهلة تعد ميزة. وهذه التسجيالت تترجم تماًما القيم المشتركة للحرفية والخبرة والتميز التي 

تحدد أسس تعاوننا، مع الحفاظ على شخصية هذه الساعات الفريدة".

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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تلخيص
 Les Cabinotiers Minute repeater في انخراطها األصيل جدًا ضمن تعقيدات عالم الساعات، تمزج ساعة 
tourbillon sky chart – A celestial note بين أشكال متنوعة في خبرة صناعة الساعات. تتضمن هذه الساعة ذات 
الوجهين الفريدة من نوعها منظم توربيون، ووظيفة الدقائق الترددية التي تعكس نبل تقاليد الساعات الرنانة 
لدى فاشرون كونستانتين وخريطة دوارة للقبة السماوية ونجحت في تسليط الضوء على عملة نادرة من العمل 
الرائع في مجال التعقيدات. في قلب علبتها الذهبية عيار 18 قيراطًا 5N والتي يبلغ قطرها 45 ملم وسماكتها 
15.1 ملم تدق حركة كاليبر TMRCC 2755. هذه الحركة المؤلفة من 413 قطعة تعمل بمعدل 18000 هزة ترددية 
في الساعة الواحدة، وهو تردد نموذجي في صناعة الساعات التقليدية، في حين تتمتع بطاقة احتياطية تصل 
58 ساعة. تعرض مؤشرات قياس الوقت في الواجهة، بما فيها الثواني الصغيرة على قفص التوربيون  إلى 
المزين بشعار الدار المالطي، في حين توفر خلفية الساعة منظرًا آسرًا لدرب التبانية ومجموعة النجوم التي 
تؤدي دورة كاملة في 23 ساعة و56 دقيقة، مقابل الوقت الفلكي. أما المزالج الذي تحتضنه العلبة في وسطها 

فيفرض حضور وظيفة ترداد الدقائق. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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المواصفات التقنية 
Les Cabinotiers Minute repeater tourbillon sky chart - A celestial note

9730C/000R-B493 المرجع 

2755 TMRCC كاليبر  
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية مع تعبئة يدوية  
33.90 ملم )14¾( من حيث القطر، 9.40 ملم من حيث السماكة  

حركة احتياطي الطاقة: 58 ساعة تقريبًا  
2.5 هرتز )18000 هزة ترددية في الساعة(  

413 قطعة  
38 جوهرة  

ساعة مصدقة بختم جنيف  

ساعات، دقائق المؤشرات  
ثواني صغيرة عند مؤشر الـ6 على قفص التوربيون  

ترداد الدقائق  
توربيون  

وقت فلكي، خريطة السماء واألشهر على خلفية الساعة  

5Nذهب زهري 18 قيراطا العلبة  
قطر 45 ملم، سماكة 15.10 ملم  

خلفية من كريستال السافير الشفاف  

ذهب 18 قيراطًا، زخرفة يدوية زرقاء بما يشبه أشعة الشمس الميناء  
إشارات الساعات من الذهب األبيض 18 قيراطًا  

جلد التمساح الميسيسيبي األزرق مع حشوة داخلية من جلد التمساح السوار  
محاك يدويًا، مربعات عريضة  

مشبك قابل للطي من الذهب األبيض 18 قيراطًا الحلقة  
شعار مالطا النصفي مصقول  

 علبة العرض واألكسسوار   طراز لي كابينوتييه
5N تسلم مع قلم مصحح وبكلة من الذهب الزهري 18 قيراطا  

شهادة من استوديوهات آبي رود 

 "Pièce unique" و "Les Cabinotiers"حفر خاص على خلفية علبة الساعة لعبارتي

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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  ابتكارية  وروحًا  ُيضاهى  ال  تراثًا  كونستانتين  فاشرون  تجّسد 
“تراديسيونل” )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
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

