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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.

39 ملم، على ايقاع  41 و  Les Cabinotiers ultra-thin minute repeater الفريدة، بقطريها  تدق طرازات 
كاليبر 1731، وهي حركة فائقة الرقة مع صناعة متطورة للصوتيات. أسلوبها الراقي والنقي تعززه 
الوانىء المطلية بتقنية "غران فو" مع إشارات للساعات منمقة بأحجار كريمة. الطراز الصغير منمق 

أيضًا بصف من الماسات اللماعة على إطاراته وعرواته. 

تاريخ كاليبر1731
تكمن الصفة الرئيسية لكاليبر 1731 )التي حملت اسمها إشارة إلى السنة التي ولد فيها جان-مارك فاشرون( 
في النحافة القصوى التي تتمتع بها حركتها ذات الوظيفة الترددية. فبمعدل 3.90 ملم، يأتي -كاليبر 1755 
الذي يعود إلى عام -1902بسماكة أقل بنسبة بسيطة من الكاليبر الذي سبقه بفضل وظيفة احتياطي الطاقة 
الهائلة التي يحتضنها والتي تعمل لمدة 65 ساعة. لقد استغرق األمر أربع سنوات لحل هذه المعادلة األكثر 
تعقيًدا: إنشاء حركة بوظيفة ترداد الدقائق، والجمع بين النحافة، والصوت النقي، والجمال الهادىء، 
والموثوقية والمتانة. عالوة على ذلك، ال تقتصر األعمال الفنية على تحدي النحافة الشديدة، ألن العيار 1731 
مزود بأحد األجهزة األكثر إبداًعا التي تم تطويرها في عام 2007 لحركة 2755 - عضو آخر في هذه العائلة 
الحصرية من كاليبرات ترداد الدقائق – منظم ضربات صامت تماًما، على عكس المنظمين التقليديين من نوع 

الرافعة، ومكلف بتنظيم المعدل الذي تضرب فيه المطارق األجراس.

إن علم الصوتيات، السبب الحقيقي وراء وظيفة الدقائق التردادية، كان محور اإلهتمام. لضمان أن يكون 
التقنية المختلفة. وبالتالي، ال  الصوت واضًحا ومتناسًقا تماًما، كان يجب اتخاذ العديد من الخيارات 
ترتبط األجراس بالحالة الوسطى فقط لتضخيم الصوت، ولكن أيًضا بالوضعية المتراكبة، بداًل من الوضعية 
المتسقة. ُصممت العلبتان المصنوعتان من الذهب الزهري لتشكيل كيان واحد مع الحركة، في تركيبة تضم 
معلمات خفية مثل دوران الهواء بين اآللية والعلبة من أجل ضمان نشر النوتة على النحو األمثل. كما تم 

تصميم العلبة بسالسة بحيث يمكن للعناصر التفاعل بين معدن وآخر وبالتالي زيادة سعة الصوت.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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زوٌج من الجمال
يتوفر طرازا ساعة Cabinotiers Minute repeater ultra-thin - The dance of stones بعلبتين من الذهب الزهري 
عيار 18 قيراطا 5N، يبلغ قطرها 41 ملم و 39 ملم على التوالي. تعد األخيرة أول ساعة نسائية مزودة بوظيفة 
ترداد الدقائق التي تقدمها الدار بهذا الحجم. إطارها مزين بماسات براقة، مع بريق على العروات أيضًا، 
كما يبرز تأثيرها على التاج وزر الكابوشون. يظهر الطرازان ميناء مطليًا بتقنية "غران فو"، وهي إحدى 
تقنيات الطالء األكثر تطلبًا، حيث يتالءم لون قشرة البيضة البيضاء بشكل مثالي مع كالسيكية الطرازين. 
تكمل العقارب المصنوعة من نوع دوفين من الذهب عيار 18 قيراط هذا االنسجام الجمالي، الذي تتخلله 

عالمات الساعة منمقة بأحجار الياقوت.

لي كابينوتييه: ابتكارات فريدة من نوعها
في عالم فاشرون كونستانتين، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا بحد ذاته لتخصيص القطع واإلبداعات الفريدة. 
يعود هذا التقليد إلى القرن الثامن عشر، في وقت كان ُيطلق فيه على أسياد صناعة الساعات اسم "لي 
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 

".La Musique du temps بهذه 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: المكررات )تشير إلى الساعات وأحيانًا األرباع والدقائق عند الطلب( والساعات 
sonnerie وأجهزة اإلنذار )التي يمكن برمجتها للرنين في أوقات محددة(. في حين أن لكل من  الطارقة 
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 اإلبتكارات 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 
مع  وآخرها  كونستانتين،  فاشرون  دار  مع  القائمة  الشراكات  في  رياديًا  دورًا  الموسيقى  لعبت  لطالما 
ستوديوهات آبي رود، وهو اسم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالفنانين البارزين مثل "ذي بيتلز" و "أديل" و "أوايسز". 
بالتعاون مع استوديوهات آبي رود، أطلقت دار فاشرون كونستانتين مجموعة "فيفتي سيكس"®Fiftysix، التي 
 ،"La Musique du Temps®" أقيمت ألجلها حملة "واحد من األقلية". كما تلعب الشراكة دوًرا في مجموعة

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
هاتان الساعتان الفريدتان، اللتان تتميزان بإشارات من الياقوت على وجه الخصوص، جهزتا بحركة كاليبر 
فائقة الرقة 1731 مع وظيفة ترداد الدقائق بسماكة 3.90 ملم.. لقد استغرق األمر أربع سنوات لحل هذه المعادلة 
األكثر تعقيًدا: إنشاء حركة بوظيفة ترداد الدقائق، والجمع بين النحافة، والصوت النقي، والجمال الهادىء، 
والموثوقية والمتانة. تم اتخاذ الكثير من الخيارات التقنية لضمان نغمة منسجمة وصافية. صممت العلبتان 
لتشكيل كيان واحد مع الحركة، في تكوين يتضمن معلمات خفية مثل تداول الهواء بين اآللية والعلبة من أجل 
 Cabinotiers Minute repeater ultra-thin - The dance of stones ضمان نشر النوتة األمثل. يتوفر طرازا ساعة
بعلبتين من الذهب الزهري عيار 18 قيراطا 5N، يبلغ قطرها 41 ملم و 39 ملم على التوالي. تعد األخيرة أول 
ساعة نسائية مزودة بوظيفة ترداد الدقائق التي تقدمها الدار بهذا الحجم. إطارها مزين بماسات براقة، مع 

بريق على العروات أيضًا، كما يبرز تأثيرها على التاج وزر الكابوشون.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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مواصفات تقنية
Les Cabinotiers Minute repeater ultra-thin - The dance of gemstones ساعة

6630C/000R-B662 المرجع  

1731 كاليبر  
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية مع تعبئة يدوية  
32.80 ملم )14¾( من حيث القطر، 3.90 ملم من حيث السماكة  

حركة احتياطي الطاقة: 65 ساعة تقريبًا  
3 هيرتز )21600 هزة ترددية في الساعة(  

265 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بختم جنيف  

ساعات، دقائق المؤشرات  
ترداد الدقائق )الساعات، األرباع والدقائق عند الطلب(  

 5Nذهب زهري 18 قيراطا العلبة  
قطر 41 ملم، سماكة 8.52 ملم  

خلفية من كريستال السافير الشفاف  

ذهب 18 قيراطًا، طالء قشرة البيضة باللون األبيض بتقنية غران فو الميناء   
12 إشارة للساعات مطبقة بأحجار الياقوت تزن إجمالي 0.42 قيراطًا  

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

5N مشبك من الذهب الزهري 18 قيراطًا الحلقة  
شعار مالطا النصفي مصقول  

 علبة العرض واألكسسوار   طراز لي كابينوتييه
شهادة من استوديوهات آبي رود

ساعة فريدة 
 "Les Cabinotiers"و "Pièce unique" 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/


7

لمحة عامة
–

زوٌج من الجمال
–

نسخة صوتية معتمدة 
ومسجلة لدى 

ستوديوهات آبي رود
–

تلخيص
–

المواصفات التقنية

”La Musique du Temps®“ مجموعة
 Les Cabinotiers Minute repeater ultra-thin - ساعات
The dance of gemstones

مواصفات تقنية
Les Cabinotiers Minute repeater ultra-thin - The dance of gemstones ساعة

6605C/000R-B661 المرجع  

1731 كاليبر 
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية مع تعبئة يدوية  
32.80 ملم )14¾( من حيث القطر، 3.90 ملم من حيث السماكة  

حركة احتياطي الطاقة: 65 ساعة تقريبًا  
3 هيرتز )21600 هزة ترددية في الساعة(  

265 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بختم جنيف  

ساعات، دقائق المؤشرات  
ترداد الدقائق )الساعات، األرباع والدقائق عند الطلب(  

 5Nذهب زهري 18 قيراطا العلبة  
قطر 39 ملم، سماكة 8.53 ملم  

إطار مرصع بـ102 ماسة مستديرة تزن إجمالي 1.90 قيراطًا  
خلفية من كريستال السافير الشفاف  

ذهب 18 قيراطًا، طالء قشرة البيضة باللون األبيض بتقنية غران فو الميناء   
12 إشارة للساعات مطبقة بأحجار السافير تزن إجمالي 0.42 قيراطًا  

جلد التمساح الميسيسيبي،مربعات عريضة السوار  

5N مشبك من الذهب الزهري 18 قيراطًا الحلقة  
شعار مالطا النصفي مصقول  

 علبة العرض واألكسسوار   طراز لي كابينوتييه
شهادة من استوديوهات آبي رود

ساعة فريدة 
 "Les Cabinotiers"و "Pièce unique" 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/

