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مجموعة جديدة مخصصة للنساء.  •

لقاء عالمين، صناعة الساعات الراقية وصناعة األزياء الراقية، لناحية الحرفية والدقة والتمايز   •
والجمال.

تأثير الثنيات، يذكرنا بلمسة القماش الناعمة، وقد رأى النور بفضل فن النسيج.  •

نوافذ عرض جمالية غير مركزية تظهر التاج وتعقيدات الساعة ورموز التصميم المحفورة في   •
تاريخ الدار.

علب من الذهب الزهري، الذهب األبيض والفوالذ، مرصعة بالماس، ومتوفرة بقطري 35 ملم و   •
37 ملم.

نظام ذكي لتبديل السوار يؤمن التنوع لصاحبة الساعة.  •

هناك نوعان من العوالم المميزة حيث الحرف اليدوية والمهارة والندرة ال تساوي شيئًا من دون 
العمل بشغف وإبداع واالهتمام بأدق التفاصيل. تتشارك كل من صناعة الساعات وصناعة األزياء 
الراقيتين هذه الموهبة نفسها، التي يتم تجديدها باستمرار من قبل الحرفيين الذين يعملون 
"إيجيري" من العالقة المشبعة بالخبرة لهذين المجالين. غرست  خلف الكواليس. ولدت ساعة 
األزياء الراقية أو ما يعرف بالهوت كوتور أسلوًبا متطوًرا، مقترًنا بمهارة بالجمالية غير المتكافئة 
التي تديم تراث فاشيرون كونستانتين. تنسج مجموعة "ايجيري" الجديدة، الملهمة في مجالين 
الساعة  هذه  تتميز  كونستنتان.  ڤاشرون  دار  تراه  كما  الساعات  صناعة  أنوثة  وجه  مختلفين، 
الملهمة  اليوم:  نساء  شخصية  تعكس  عابثة  بلمسة  "مكسوة"  وهي  كالسيكي  بمظهر 

والمستقلة والجذابة.
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ببراعة؛  المناطق المسطحة والنافرة  بين  بالتناوب  المتشابكة،  تفاعل دقيق لألنسجة واألشكال 
المظهر  هو  هذا  انسيابية:  جمالية  على  يرتكز  تناسق  عدم  إلى  إضافة  بالنسيج؛  تذكرنا  وثنيات 
"ايجيري". إسم أنثوي لساعة اتخذت من النساء مصدر إلهام لها، ومن  الرائع لساعة  الجمالي 
الملهمات  مع  الرومانية  األساطير  في  متكرر  بشكل  ظهرت  التي  يا"  "إيجير الشهيرة  ية  الحور
الجديدة  المجموعة  هذه  إن  اإلبداعية.  المواهب  من  وغيرهم  والمصممين  للفنانين  المعاصرات 
أو  الراقة  رائع، تستمد رقيها وأناقتها من األزياء  أنثوي  من ڤاشرون كونستنتان والغنية بحس 
"هالة" ماسية تتألق في شكل تضفير ناعم  الهوت كوتور. ميناء الساعة يعكس شكل الثنيات. 
التعبير عنه من  يتم  التفاصيل  التطور في كل  للعلبة. وفوق كل ذلك، فإن  األنثوي  الشكل  وتبرز 
18 قيراًطا، وحافة من النتوءات  خالل هندسة متناغمة مبهجة تتخللها أرقام عربية من الذهب عيار 

المدورة مثل الدانتيل.

"إيجيري" هي أيضًا الترجمة العصرية للرموز الجمالية التي تعتز بها ڤاشرون كونستنتان، والتي 
قدمت عروضًا خارجة عن المركز منذ مطلع القرن التاسع عشر، السيما من خالل اللعب في مجالين 
"ايجيري" من هذا األمر ميزة لديها. وبالتالي، يعد تكامل التاريخ أو مراحل  متشابكين. وقد جعلت 
بين  بجرأة  التاج  القمر جزًءا من خط مائل خفي يتكون من شعار ڤاشرون كونستنتان في ما يحل 
مؤشري الساعة الـ1 والـ2. اعتماًدا على النموذج، تم تزيين األخير بأحجار القمر المقطعة في شكل 
كابوشون أو من حبات األلماس المقطعة بشكل الوردة. هذه الحرية اإلبداعية مدفوعة بروح جريئة 

ُتحدث الفرق.

تتميز "إجيري" العابثة بشخصية قوية وهذه الساعة األنيقة تتناسب بقوة مع عصرها. تصلح هذه 
الساعة أن تكون رفيقتك اليومية بامتياز وصديقتك الحميمة في أفخم األمسيات. 

تتوفر الساعات في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان وجميع نقاط البيع المعتمدة ابتداء من شهر 
مارس 2020. 
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ايجيري ذاتية التعبئة

 18 ساعة لكل يوم، ولكل أمسية وكل لحظة. تتوفر بطراز ذاتي التعبئة من الذهب الزهري عيار 
قيراطًا 5N أو من الفوالذ. إنها باختصار ساعة تأسر روح األوقات بأكملها. 

58 ماسة. هذه العلبة المطولة من  35 ملم بإطار نحيف مرصع بـ  تتوج العلبة ذات الشكل الحصوي 
2 بتاج مزين بحجر القمر  1 والـ  الـ  خالل العروات المدمجة تتعزز في موقعها بين مؤشري الساعة 
قطع كابوشون، الذي يندمج مع جمالية الساعة في شكل ال تشوبه شائبة. يمهد الميناء األرضية 
للعمل الفني الفضي الرقيق الشفاف والمستوحى من عالم الهوت كوتور: يتألف من دوائر متحدة 
المركز، ويتزين مركزه وأطرافه بتصميم الثنيات. تم تطوير هذه الزخرفة بعد عدة أشهر من االختبار، 
وتم إنشاؤها في مشغل guillochage التابع لدار ڤاشرون كونستنتان، باستخدام تقنية "النسيج" 
بضبط  الحرفي  يقوم  العمل،  من  للغاية  وطويلة  طويلة  ساعات  تتطلب  عمليات  بفضل  التاريخية. 
التروس آللة من فئة البانتوغراف طراز 1904 من أجل إعادة إنتاج تصميم كبير على نسخة مصغرة من 
الميناء. إن طرف اإلزميل العريض، والذي يشحذه الحرفيون بانتظام، يؤدي إلى ظهور تأثير زخرفة 
اللف على ميناء ساعة إيجيري. تثير األرقام الخطية المصممة خصيًصا لهذه المجموعة تطريًزا رائًعا، 
بينما تذكر عقارب الساعات والدقائق المصصمة في شكل أوراق باإلبر الدقيقة التي تستخدمها 
األصابع اللطيفة في العمل في مشاغل الهوت كوتور. في لمسة مميزة، تعتمد فتحة التاريخ 
التي تظهر في شكل دائرة من األلماس على التقاليد الخاصة بنوافذ العرض الخارجة عن المركز لدى 

ڤاشرون كونستنتان. 

خطوة جريئة لهذه الساعة متعددة االستخدامات، مصحوبة بثالثة أحزمة جلدية قابلة للتبديل إلصدار 
5N. يتم إقران طراز الفوالذ بسوار معدني مصقول مصمم لضمان  18 قيراطًا  الذهب الزهري عيار 
مظهر إنسيابي للغاية. سوار رفيع ورشيق، يرتاح بشكل خفيف جدًا على المعصم، وكأنه جلد آخر 

لليد، بحيث يمكن أن ينسى مرتديه بسهولة أنه موجود هناك. 

1088 اللعبة بأكملها. توفر هذه الحركة ذاتية التعبئة المصنعة في  وراء الكواليس، تدير حركة عيار 
40 ساعة، األمر الذي يعطيها قدرًا من االستقالل الذاتي  مصانع الدار احتياطيًا للطاقة على مدار 
المناسب تماًما لنمط الحياة العصرية. تكشف خلفية العلبة الكريستالية المصنوعة من كريستال 
السافير عن الزخرفة الخاصة بصناعة الساعات الراقية لدى الدار: وهي عبارة عن تصميم شعار جنيف 
22 قيراطًا مستوحى  Côtes de Genève مصنوع يدوًيا، باإلضافة إلى ميزان تأرجحي من الذهب عيار 

من شعار الدار المالطي.
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إيجيري مون فايز 

37 ملم من  ترتاح نجمة الليل في قلب طراز "ايجيري مون فايز"، التي تتوفر بعلبة يبلغ قطرها قطر 
الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا 5N أو من الفوالذ، مع إطار مرصع بالماس. تكشف التعقيدات النجمية 

عن مفاجأة تظهر في األماكن األقل توقعًا. 

36 ماسة رؤية للوقت تشبه األحالم، وذلك مع  تعرض دائرة خارجة عن المركز متألئة ومؤلفة من 
18 قيراط" في سماء مرصعة بالنجوم مكشوفة خلف الغيوم التي  "ذهب عيار  مع ظهور القمر 
الميناء الفضي  النموذج بشكل أكبر من خالل  اللؤلؤ. تم تعزيز سحر هذا  شكلتها مجموعة عرق 
وزخرفة الثنيات، التي طورت بعد عدة أشهر من االختبار وتحققت باستخدام تقنية "نسيج" القديمة. 
 1904 عام  إلى  يخها  تار يرجع  آلة  باستخدام  تنفيذها  يتم  التي  الدقيقة،  العملية  هذه  تعمل 
وتعمل وفًقا لمبدأ البانتوجراف، على إنتاج نقش مصغر يعتمد على نموذج كبير الحجم. تستدعي 
هذه العملية المعقدة والدقيقة أعظم براعة الحرفيين في صناعة الحرف اليدوية لدى ڤاشرون 

كونستنتان.

58 ماسة، في حين يتزين التاج بحجر القمر  بـ  "ايجيري مون فايز" بطراز فوالذي مرض  تتوفر ساعة 
تقطيع كابوشون، وهو رمز الهدوء والسكينة، بما يساهم في إنجاز طراز عصري وديناميكي مزود 
بسوار معدني. سوار رفيع ورشيق، يرتاح بشكل خفيف جدًا على المعصم وكأنه جلد آخر لليد، بحيث 
يمكن أن ينسى مرتديه بسهولة أنه موجود هناك. للحصول على مظهر أكثر أناقة وروعة، تأتي علبة 
"ايجيري مون فايز" أيًضا في نسخة ذهبية من الذهب الزهري عيار 18 قيراًطا 5N، مرصعة أيًضا بـ 58 
ماسة ومتألقة بكابوشون حجر القمر على التاج. أناقتها ذات االستخدامات المتعددة يتم إقرانها 

بثالثة أحزمة جلدية قابلة للتبديل، مما يمّكن مرتديتها من التألق بطالت متنوعة.

سهل  العيار  هذا   .1088  L التعبئة  ذاتية  القمر  مراحل  حركة  خالل  من  الطراز  هذا  تشغيل  يتم 
االستخدام يلبي توقعات نمط الحياة الحديثة مع احتياطي للطاقة لمدة 40 ساعة. تكشف خلفية 
العلبة المكسوة بكريستال السافير عن اللمسات النهائية لصناعة الساعات الراقية: وهي عبارة عن 
تصميم شعار جنيف Côtes de Genève مصنوع يدوًيا، باإلضافة إلى ميزان تأرجحي من الذهب عيار 22 

قيراطًا مستوحى من شعار الدار المالطي.
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إيجيري مون فايز دايمند -بافيه

عندما يحل الليل، تفتتح ساعة "إيجيري مون فايز دايمند-بافيه" حلبة الرقص وهي تتألق بثوب يخطف 
األنفاس. علبتها التي يبلغ قطرها 37 ملم من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا تتوهج ببريق 292 ماسة، 
في حين تنتشر دوائر الميناء المركزية وسط شالل من 510 ماسات تشبه زخرفة ثمينة. طلة "هوت 
كوتور" تعرض لمسة رائعة من العمل الراقي لمرصعي األحجار الثمينة لدى دار ڤاشرون كونستنتان. 

إن المشهد الخالب للنجمة البيضاء الذهبية المزينة بإطار ماسي، التي تسير في طريقها المهيب 
تحت كريستال السافير الشفاف، يخطف األنفاس على الفور، في حين يتزين تاج التعبئة بماسات 
مقطعة على شكل وردة. تحتضن هذه التفسيرات المتوهجة المعصم مع حزامين باللون األزرق 
مرصع  بمشبك  محكم  منهما  كل  الساتان،  من  واآلخر  الجلد  من  واحد  للتبديل،  قابلين   الليلي 

بحجر كريم.

ينبض قلب "إيجيري مون فايز دايمند-بافيه" على ايقاع حركة مصنعة لدى الدار L 1088 وهي ذاتية 
40 األوقات  التعبئة وتحتضن وظيفة قياس مراحل القمر، ومنها تخلد ساعات احتياطي الطاقة الـ 
التي ال تنسى. تكشف خلفية الساعة المصنوعة من الكريستال السافيري عن رقي عمل صناعة 
الساعات الراقية: وهي عبارة عن تصميم شعار جنيف Côtes de Genève مصنوع يدوًيا، باإلضافة إلى 

ميزان تأرجحي من الذهب عيار 22 قيراطًا مستوحى من شعار الدار المالطي.
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ملخص

18 قيراطًا مدورة  زخرفة ثنيات تذكر بحرفية األزياء الراقية أو الهوت الكوتور، أرقام من الذهب عيار 
مثل الدانتيل، ماسات تذكر بالزخرفة الثمينة وتصميم خارج عن المركز مستوحى من إرث دار ڤاشرون 
الراقية أو ما يعرف بالهوت  رائع مع األزياء  الراقية في حوار  كونستنتان... تدخل صناعة الساعات 
كوتور. تشكل مجموعة ساعات "إيجيري" الجديدة نشيدًا للنساء األنيقات التي تعزز طلتهن بلمسة 
جريئة. دائرة داخل الدائرة وال تناسق متعمد يميزان هذه الساعة التي تجسد مزاج اللحظة من خالل 
الساعات  النهائية لصناعة  باللمسات  تتزين  التعبئة  بحركات ذاتية  المدعومة  المتعددة،  أوجهها 
الراقية. تتألف المجموعة من ثالثة طرازات-ذاتية التعبئة، مون فايز و مون فايز دايمند-بافيه-تقدم 
كل منها طرازاتها الخاصة من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا أو الذهب األبيض 18 قيراطًا أو الفوالذ، 
مع ترصيع ماسي، األمر الذي يجعل من إيجيري ساعة متعددة اإلستعماالت بشكل طبيعي. سوار 
معدني يبدو وكأنه "طبقة ثانية من الجلد" للطرازات الفوالذية أو أحزمة قابلة للتبديل للطرازت الذهبية، 

تعطي هذه الساعة تنوعًا ممتعًا.

تتوفر الساعات في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان وجميع نقاط البيع المعتمدة ابتداء من شهر 
مارس 2020. 
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مواصفات تقنية
إيجيري ذاتية التعبئة

 4605F/000R-B496 المرجع 
4605F/110A-B495  

  
1088 كاليبر 

كاليبر مصنع لدى الدار  
ميكانيكية، ذاتية التعبئة  

20.80 ملم)9’’’( من حيث القطر، 3.80 ملم من حيث السماكة  
40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

4 هيرتز )28.800 هزة ترددية/الساعة(  
144 قطعة  
26 جوهرة  

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية المؤشرات 
التاريخ  

  
5N 4605: الذهب الزهري عيار 18 قيراطاF/000R-B496 العلبة 

4605F/110A-B495: الفوالذ  
35 ملم من حيث القطر، 9.32 ملم من حيث السماكة  
إطار مرصع بـ58 ماسة مستديرة )0.88 قيراطًا تقريبًا(  

تاج مرصع بحجر القمر  
خلفية العلبة من الكريستال السافيري  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 30 مترا  

أوبالين فضي، زخرفة "الثنيات" وفقًا لتقنية "النسيج" الميناء 
   حلقة من الذهب الزهري 18 قيراطًا 5N/الذهب األبيض

18 قيراطًا
مرصعة بـ34 ماسة مستديرة )0.09 قيراطًا تقريبًا(  

مسار للدقائق دائري )لؤلؤي(  
  إشارات وأرقام عربية مطبقة من الذهب األبيض 18 قيراطًا/

5N الذهب الزهري 18 قيراطًا
 

األساور/المشابك  4605F/000R-B496: تسلم مع أحزمة من جلد التمساح 
الميسيسيبي ثالثية الطي )لون التوت الزهري شبه كامد، 

أزرق ليلي وكستنائي بتأثير المع(، كل سوار مزود بمشبك 
 5N من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا

  4605F/110A-B495: سوار من الفوالذ مع مشبك ثالثي 
الطي وأزرار ضاغطة
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مقدمة
–

إيجيري ذاتية التعبئة
–

إيجيري مون فايز
–

 إيجيري مون فايز 
دايمند-بافيه

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

إيجيري
ملهمة جديدة لدار ڤاشرون كونستنتان

تدخل عالم "صناعة الساعات الراقية" 

مواصفات تقنية
إيجيري مون فايز

 8005F/000R-B498 المرجع 
8005F/120A-B497  

  
1088 L كاليبر 

كاليبر مصنع لدى الدار  
ميكانيكية، ذاتية التعبئة  

30 ملم)9¼’’’( من حيث القطر، 5 ملم من حيث السماكة  
40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  

4 هيرتز )28.800 هزة ترددية/الساعة(  
164 قطعة  
26 جوهرة  

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية المؤشرات 
مراحل القمر  

  
5N 8005: الذهب الزهري عيار 18 قيراطاF/000R-B498 العلبة 

8005F/120A-B497: الفوالذ  
37 ملم من حيث القطر، 10.08 ملم من حيث السماكة  
إطار مرصع بـ 58 ماسة مستديرة )قيراطًا واحدًا تقريبًا(  

تاج مرصع بحجر القمر  
خلفية العلبة من الكريستال السافيري  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 30 مترا  

أوبالين فضي، زخرفة "الثنيات" وفقًا لتقنية "النسيج" الميناء 
   حلقة من الذهب الزهري 18 قيراطًا 5N/الذهب األبيض

18 قيراطًا
مرصعة بـ36 ماسة مستديرة )0.10 قيراطًا تقريبًا(  

مسار للدقائق دائري )لؤلؤي(  
أقمار ذهبية 18 قيراطًا خلف غيمة من عرق اللؤلؤ  

  أرقام عربية مطبقة من الذهب األبيض 18 قيراطًا/الذهب 
5N الزهري 18 قيراطًا

 
األساور/المشابك  8005F/000R-B498: تسلم مع أحزمة من جلد التمساح 

الميسيسيبي ثالثية الطي )لون التوت الزهري شبه كامد، 
أزرق ليلي وكستنائي بتأثير المع(، كل سوار مزود بمشبك 

 .5N من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا
  8005F/120A-B497: سوار من الفوالذ مع مشبك ثالثي 

الطي وأزرار ضاغطة
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مقدمة
–

إيجيري ذاتية التعبئة
–

إيجيري مون فايز
–

 إيجيري مون فايز 
دايمند-بافيه

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

إيجيري
ملهمة جديدة لدار ڤاشرون كونستنتان

تدخل عالم "صناعة الساعات الراقية" 

مواصفات تقنية
إيجيري مون فايز دايمند-بافيه

8006F/000G-B499 المرجع 
  

1088 L كاليبر 
مصنع لدى الدار  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
30 ملم)9¼’’’( من حيث القطر، 5 ملم من حيث السماكة  

40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28.800 هزة ترددية/الساعة(  

164 قطعة  
26 جوهرة  

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية المؤشرات 
مراحل القمر  

  
العلبة  الذهب الزهري عيار 18 قيراطا 5N مرصعة بـ 292 ماسة 

مستديرة )3.00 قيراطًا(
8005F/120A-B49  

37 ملم من حيث القطر، 10.53 ملم من حيث السماكة  
تاج مرصع بماسة مقطعة بشكل الوردة  

خلفية العلبة من الكريستال السافيري  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 30 مترا  

 الميناء  الذهب األبيض 18 قيراطًا مرصع ب510 ماسة مستديرة
)1.85 قيراطًا تقريبًا(

أقمار من عرق اللؤلؤ خلف غيمة من سافير الكريستال   
الشفاف

أرقام عربية مطبقة من الذهب األبيض عيار 18 قيراًط  
 

األساور  حزام من جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الليلي مع 
تأثير ساتيني

تسلم مع سوار ثان بالساتان األزرق  

المشبك  يسلم مع حلقتين من الذهب األبيض 18 قيراطًا )مثبتة 
مباشرة على األساور(، كل منهما مرصعة بـ 21 ماسة 

 مستديرة
)0.21 قيراطًا تقريبًا(



تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 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.

تجّسد فاشرون كونستانتين تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

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

