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• مهارة فنية وصناعية لساعة فريدة من نوعها
• براعة تقنية لكاليبر  2260مع توربيون واحتاطي طاقة لمدة  14يوما
• أجزاء شفافة ومحفورة ،علبة وميناء مرصعان
تقدم فاشرون كونستانتين ترجمة متألقة لحركتها كاليبر  .2260 SQتم تخفيض عدد أجزاء
الحركة إلى أقصى حد وتم حفرها بدقة عالية جداً  .وضعها المبتكر هذا يترك مساحة واسعة
لالستمتاع بمشاهدة التوربيون ومؤشر احتياطي الطاقة من  14يوم عند الساعة الـ .12هذا اإلنجاز
التقني محا ٌط بماسات مرصعة على حافة علبة من الذهب األبيض وعلى حلقة الفصل المعززة بـ12
إشارة للساعات مرصعة بأحجار السافير.

تركيبة بارعة

مع هذه الساعة الفريدة من نوعها "لي كابينوتييه-توربيون أوبينوركد هاي جولري" ،ابتكرت دار فاشرون
كونستانتين قطعة استثنائية تنبع جاذبيتها من مزيج من البراعة الفنية والحرف التي تحظى بالفخر .هذه
الساعة التي تشكل تركيبة ميكانيكية حقيقيةُ ،تبهر النظر أوالً وقبل كل شيء من خالل فن األرابيسك
المستخدم في حركة عيار  2260ذات التعبئة اليدوية ،والتي تم تقليص أجزائها عن طريق عملية هيكلية
ماهرة .الهدف هنا هو إزالة أكبر قدر ممكن من المواد من مكونات الحركة ،وال سيما من الجسور ،من أجل
ضمان اإلضاءة المثالية ،ولكن دون تهديد موثوقيتها ووظائفها .كل مكون من المكونات الـ  231يتم إنجازها
يدويا وفي بعض الحاالت يتم حفرها ،من أجل إعطاء المزيد من العمق للعيار.
وتشطيبها
ً
إن السلسلة
المسيرة للكاليبر ،والتي تقع في الجزء األعلى من العلبة ،تترك المجال لرؤية واضحة جداً
ّ
لعمل وظيفة التوربيون التي تتمركز بهيبة على مؤشر الساعة الـ .6ومن خالل قفصها الشبيه بشعار فاشرون
كونستانتين المالطي ،يبدو هذا الجزء المتحرك للحركة عائماً في الهواء وينضح بجاذبية قوية .هذه التركيبة
إجماليا
وقياسا
البارعة في أكثر من اتجاه ،تخدم في إخفاء البراميل األربعة -المثبتة في أزواج مترابطة
ً
ً
هائال من الطاقة لمدة أسبوعين .يشار إلى هذا األخير
احتياطيا
مترا  -والتي توفر للحركة
ً
ً
يصل طوله إلى ً 22
على قطاع  280درجة ،ويظهر في الساعة  12على طول المحور نفسه للتوربيون ،وبالتالي يساهم في التوازن
الجمالي للنموذج.
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الترصيع في أعلى مستوياته

مع هذه الساعة الفريدة من نوعها "لي كابينوتييه-توربيون أوبينوركد هاي جولري" ،ابتكرت دار فاشرون
كونستانتين قطعة استثنائية تنبع جاذبيتها من مزيج من البراعة الفنية والحرف التي تحظى بالفخر .هذه
الساعة التي تشكل تركيبة ميكانيكية حقيقيةُ ،تبهر النظر أوالً وقبل كل شيء من خالل فن األرابيسك
المستخدم في حركة عيار  2260ذات التعبئة اليدوية ،والتي تم تقليص أجزائها عن طريق عملية هيكلية
ماهرة .الهدف هنا هو إزالة أكبر قدر ممكن من المواد من مكونات الحركة ،وال سيما من الجسور ،من أجل
ضمان اإلضاءة المثالية ،ولكن دون تهديد موثوقيتها ووظائفها .كل مكون من المكونات الـ  231يتم إنجازها
يدويا وفي بعض الحاالت يتم حفرها ،من أجل إعطاء المزيد من العمق للعيار.
وتشطيبها
ً

لي كابينوتييه :ابتكارات فريدة من نوعها

في عالم فاشرون كونستانتين ،تمثل "لي كابينوتييه" قسماً 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

3

لمحة عامة
–
الترصيع في أعلى
مستوياته
–
ملخص
–
المواصفات التقنية

لي كا بينوتييه أوبينوركد توربيون
هاي جولري

ملخص

لي كا بينوتييه -أوبينوركد توربيون هاي جولري

مع هذه الساعة الفريدة من نوعها "لي كابينوتييه-توربيون أوبينوركد هاي جولري" ،ابتكرت دار فاشرون
كونستانتين قطعة استثنائية تنبع جاذبيتها من مزيج من البراعة الفنية والحرف الفنية .هذه الساعة التي
تشكل تركيبة ميكانيكية حقيقيةُ ،تبهر النظر أوالً وقبل كل شيء من خالل فن األرابيسك المستخدم في
حركة عيار  2260ذات التعبئة اليدوية ،والتي تم تقليص أجزائها عن طريق عملية هيكلية ماهرة-وهي تقنية
تسلط الضوء على التوربيون وقفصه الذي يحمل شكل شعار الدار المالطي والذي يبدو وكأنه يطير في الهواء.
تتمتع الحركة يدوية التعبئة بطاقة احتياطية تعمل لمدة  14يوماً مع مؤشر عند الساعة  ،12وهو إنجاز تحقق
بفضل أربعة براميل مثبتة في أزواج مترابطة .إن الخبرة التي أظهرها الحفار في تزيين المكونات ،باإلضافة
إلى األحجار الكريمة التي تزين الميناء والعبلبة بـ  330ماسة من قطع باغيت و 12حجر سافير ،تحولت هذه
الساعة التي تجسد التقليد الكبير لصناعة الساعات الميكانيكية إلى عمل فني حقيقي.
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المواصفات التقنية
لي كابينوتييه-توربيون أوبينوركد هاي جولري
المرجع

89667/000G-B607

الكاليبر

2260 SQ
طورت وصنعت في مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية يدوية التعبئة
قطرها  29.10ملم ،سماكتها  6.80ملم
حركة احتياطي الطاقة 336 :ساعة تقريباً
 4هرتز ( 18.000هزة ترددية في الساعة)
 231قطعة
 31جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،توربيون مع احتياطي للطاقة لمدة  14يوما

العلبة

من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
قطرها  46ملم ،سماكتها  11.80ملم
علبة مرصعة بـ 238ماسة تقطيع باغيت بزنة إجمالية تبلغ  8.60قيراطاً
خلفية العلبة من الكريستال السافيري الشفاف
تاج مرصع بـ 20ماسة باغيت بزنة إجمالية تبلغ  0.20قيراطاً

الميناء

أبواليت فضي مرصع بـ 48ماسة تقطيع باغيت بزنة إجمالية تبلغ  0.50قيراطاً
 12إشارة للساعات بزنة إجمالية تبلغ  0.30قيراطاً

السوار

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن مع قشرة
داخلية من الجلد ،مدروز يدوياً  ،مربعات كبيرة ،لمسة السرج

الحلقة

تسلم الساعة مع مشبكين
حلقة قابلة للطي من الذهب األبيض  18قيراطاً مرصعة بـ 12ماسة
تقطيع باغيت بزنة إجمالية تبلغ  0.80قيراطاً
حلقة قابلة للطي من الذهب األبيض  18قيراطاً مرصعة بـ 12ماسة
تقطيع باغيت بزنة إجمالية تبلغ  1.10قيراطاً
شعار مالطا نصفي مصقول

علبة العرض واألكسسوار

طراز لي كابينوتييه

ساعة فريدة
خاص على خلفية علبة الساعة لعبارتي " "Pièce uniqueو""Les Cabinotiers
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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
#OneOfNotMany

