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باترميوين ملنطقة الرشق األوسط 

 . ميناء جديد وحرصي تحية إىل منطقة الرشق األوسط

  . أسلوب راق وأيقوين من ساعة باترميوين يدوية التعبئة مرجع 42 ملم

 ديب، 22 نوفمرب، 2019 - قامت فارشون كونستانتني، دار الساعات األقدم يف العامل من حيث العمل املتواصل مع أكرث من

    260 عام من النشاط يف هذا املجال، بكشف النقاب عن ساعة حرصية مخصصة ملنطقة الرشق األوسط

.Patrimony Middle East Edition "ومزودة بلون فريد للميناء: إنها ساعة "باترميوين نسخة الرشق األوسط

   

 لقد تزينت ساعة باترميوين يدوية التعبئة، وهي واحدة من الطرازات األكرث جاذبية لدى فارشون كونستانتني، مبيناء جديد

  من لون السلمون يف ساعة حرصية مهداة إىل منطقة الرشق األوسط. تظهر هذه الرتجمة الجديدة يف قطر سخي الحجم 42
ملم وملسة غاية يف التطور- وذلك واضح من خالل العلبة وحلقة سوارها املصنوعني من مادة البالتني 950

 كونها جزء من مجموعة باترميوين، توفر هذه الساعة الحرصية إنعكاساً عرصياً للكالسيكية الراقية والراسخة يف إرث فارشون

 كونستانتني، يعود مصدرها تحديداً إىل ساعة من خمسينيات القرن املايض. يتبع امليناء وعالمات الساعات املطبقة كام

 العقارب املنحى الناعم للعلبة، وتكتمل طلتها مع ميناء فرعي للثواين الصغرية ومسار "لؤلؤي" للدقائق. عالوة عىل ذلك،

 فإن الظل الفريد امللقى عىل امليناء يحايك جامل غروب الشمس يف الرشق األوسط ، مضفياً بذلك األناقة العربية املُصممة

 Côtes de يدوية التعبئة ، وهي مزينة بزخرفة AS خصيًصا لهذه الساعة املميزة. تحتوي الساعة عىل حركة عيار 4400

Genève التي تجسد جاملية مجموعة باترميوين، والتي ميكن رؤيتها من خالل خلفية العلبة الشفافة املصنوعة من السافري 

الكريستايل .تتمتع هذه الحركة املصدقة بشعار جنيف، بقدرة احتياطي للطاقة مدتها 65 ساعة

 تجسد مجموعة باترميوين، املتجذرة يف عاملي التصميم والهندسة، روح الدار بشعار حملتها الجديد "واحدة من األقلية".

 تدعم هذه الساعة الفريدة من نوعها هذه العقيدة أكرث من أي يشء آخر ، وتجسد التوازن بني نهج التصغري ، والكامل

 الدائري ، والتصميم املتقن  كام الرباعة امليكانيكية. وببساطة فائقة، تحقق هذا الساعة توازناً جميالً بني الخطوط املشدودة

واملنحنيات

 نظراً إىل أن شخصية مجموعة "باترميوين"  تعكس مزيًجا من الحداثة الراقية والتقاليد ، فإن منطقة الرشق األوسط

والهندسة املعامرية التي تتغنى بها ميثالن املوقع املثايل إلطالق هذه النسخة املحدودة

 تم الكشف عن هذه الساعة االستثنائية يف 22 نوفمرب 2019 يف النسخة الرابعة من أسبوع ديب للساعات ، وستتوفر هذه

القطعة االستثنائية يف بوتيكات الرشق األوسط فقط.

.

.

.

.

املقدمة

باترميوين ملنطقة الرشق األوسط 

معلومات تقنية

 



املواصفات التقنية

باترميوين ذاتية التعبئة 

املرجع       

  

  الحركة   

 

  املؤرشات  

العلبة  

 

 

 

      امليناء

السوار  

  

املشبك

4400 AS
طورت وصنعت يف مصانع فارشون كونستانتني 

ميكانيكية، ذاتية التعبئة 

قطرها 28.6 ملم )12½’’’(، سامكتها  2.8 ملم 

ساعة من احتياط الطاقة تقريبا 65 

4 هريتز 28800 هزة ترددية يف الساعة الواحدة

127 قطعة 
21 جوهرة 
ساعة مصدقة بشعار جنيف 

1100U/000P-B6453

 الساعات، الدقائق

ثواين صغرية عند الـ6 

بالتني 950

قطرها 42 ملم، سامكتها 7.65 ملم 

خلفية العلبة من الكريستال السافريي الشفاف 

تقاوم ضغط املياه حتى عمق 30 مرتا تقريباً  

ميناء معدين بلون الساملون

منطقة خارجية محدبة مع مسار دائري مناللؤلؤ 

 عالمات ساعات مطبقة بالذهب األبيض عيار 18 قرياطاً 

 أزرق داكن من جلد التمساح امليسيسيبي مع قرشة داخلية من جلد

التمساح، مدروز يدوياً ومربعات كبرية

بالتني 950

مصقول يف شكل شعار الدار املالطي 
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 تأسست دار فارشون كونستانتني عام 1755 وهي األقدم يف العامل من حيث العمل املتواصل يف صناعة الساعات منذ حواىل 260 عاماً،

محافظة بإخالص عىل استمرارية تراثها الفخور يف صناعة الساعات املتميزة وتطور أساليب التصميم عرب أجيال من الحرفيني املتمرسني

 

 يف ذروة ابتكار الساعات الراقية بأناقة رصينة ، تقدم فارشون كونستانتني ساعات بتقنيات جاملية وتقنية فريدة مبستوى عال من

اللمسات األخرية

تعيد الدار إىل الحياة إرثها اإلستثنايئ وروحها اإلبداعية من خالل مجموعاتها الرئيسية:  

 

 

 "Les Cabinotiers":كام تقدم لعمالئها املميزين الفرصة النادرة الكتساب ساعات فريدة ومخصصة عن طريق قسم
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Historiques, Overseas, Métiers d’Art, Traditionnelle, Patrimony


