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تقويم دائم فائق الرقة يجسد األناقة الرياضية  •

5N يسلطان الضوء على عمق اللون األزرق الذي يتوج  18 قيراطًا  علبة وسوار من الذهب عيار   •
الميناء بجماله

طراز يتم تسليمه مع أسوار/أحزمة قابلة للتبديل )ذهب، جلد تمساح أزرق ومطاط أزرق(  •

أنيقة. للمرة األولى، تقدم دار ڤاشرون  يشكل الذهب الوردي مع الطالء األزرق مزيجًا مثاليًا لطلة 
كونستنتان مزيجًا محببًا من األلوان من خالل ساعة أوڤرسيز تقويم دائم الجديدة المرفقة بعلبة وسوار 

ذهبيين مع ميناء أزرق اللون. مزيج حماسي يمنح هذا الطراز شخصية جديدة متميزة. 

تكرم ساعة أوڤرسيز فائقة الرقة تقويم دائم نفسها اليوم بطراز منمق بالذهب. يبدو سوارها المعدني 
الثمين مع وصالته المستوحاة من شعار الدار المالطي أكثر أناقة من أي وقت في حين يتفرد بأسلوب 

خاص ال يشبه إال نفسه. 

باإلضافة إلى مزيج العلبة/السوار، يمتد بريق الذهب باتجاه الميناء األزرق، حيث شغلت إشارات الساعات 
5N. وفي الوقت الذي يأسر الميناء الذهبي  18 قيراطًا  والعقارب وأسطوانات القمر بالذهب الوردي عيار 
المطلي باألزرق القلوب بلمسة الساتان المزخرفة بأشعة شمسية، تتميز العدادات برسم حلزوني ويختار 
مسار الدقائق الذهبي لمسة مخملية راقية. هذه الزخارف الدقيقة المتناقضة مع العروات ذات الفرشاة 

العمودية للعلبة تمنح الميناء األزرق قوة شخصيته الكاملة.
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حركة كاليبر QP/1 1120 مصنعة في الدار

41.5 ملم حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة منحدرة من ساللة عريقة، كاليبر  تحضن العلبة التي يبلغ قطرها 
QP/1 1120 فائق الرقة مع تقويم دائم وعرض لمراحل القمر. تتضمن الوظيفة األخيرة مآثر رائعة في مجال 
التصغير ما يسمح لها أن تتماشى مع الشوائب الناجمة عن التقويم وفي الوقت نفسه إزالة أي حاجة 
للتصحيح حتى العام 2100. يوجد ما ال يقل عن 276 مكوًنا بسماكة تكاد تصل إلى 4.05 ملم. بضربها على 
40 ساعة تقريًبا، تقوم اآللية بتحريك  19800 هزة ترددية في الساعة مع احتياطي طاقة يصل إلى  تردد 
مؤشرات الساعات والدقائق ووظيفة التقويم الدائم - مع عرض يوم األسبوع والتاريخ والشهر والسنة 

الكبيسة على عداد 48 شهًرا - باإلضافة إلى مراحل القمر.
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ملخص

الجديدة  تقدم دار ڤاشرون كونستنتان مزيجًا محببًا من األلوان من خالل ساعة أوڤرسيز تقويم دائم 
المرفقة بعلبة وسوار ذهبيين مع ميناء أزرق اللون. هذا الطراز المنمق بميناء أزرق اللون يتزين بزخرفات ذي 
)أشعة شمسية، حلزونية وساتان في شكل دائري( ويتحرك بواسطة كاليبر   تشطيبات ثالثة مختلفة 

.1120 QP/1
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مواصفات تقنية
أوڤرسيز فائقة الرقة تقويم دائم 

4300V/120R-B509 المرجع 

1120 QP/1 الكاليبر 
تم تطوير الحركة وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية وذاتية التعبئة  
ميزان تأرجحي أوڤرسيز من الذهب 22 قيراطًا  

قطرها 29.6 ملم )12½’’’( وسماكتها 4.05 ملم  
40 ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة  

2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة(  
276 جزءًا  

36 جوهرة  
ساعة مصدقة بشعار جنيف  

الساعات والدقائق المؤشرات 
تقويم دائم )تاريخ، يوم األسبوع، شهر، سنة كبيسية(  

مراحل القمر  
 

5N ذهب وردي عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 41.5 ملم، سماكتها 8.1 ملم   

حلقة العلبة من الحديد الناعم لضمان حماية مقاومة للمغناطيس  
خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف  

اخُتبرت مقاومة الساعة للماء تحت ضغط 5 بار )50 مترًا تقريبًا(  

مطلي باللون األزرق الشفاف، قاعدة من الساتان المزخرف بأشعة الشمس مع مسار للدقائق بلمسة  الميناء 
 مخملية. 

إشارات الساعات من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N وقد تزينت عقارب الساعات والدقائق بمادة زرقاء 
مضيئة. 

سوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N )شعار مالطي نصفي مع وصالت مصقولة وساتينية(، مثبتة  السوار/األحزمة 
بواسطة مشبك ثالثي قابل للطي من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N مع نظام مريح للتبديل وأزرار ضاغطة. 

يتم تسليم الساعة مع سوار ثان أزرق مع جلد التمساح الميسيسيبي يتميز ببطانة نوبوك زرقاء،    
مع تأثير مثقب دقيق، وخياطة يدوية، ومقاييس مربعة كبيرة.

يتم تسليمها أيضًا مع حزام ثالث من المطاط األزرق  

5N كل سوار إضافي يتوفر مع مشبك من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك 
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تأّسست ڤاشرون كونستنتان 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 ڤاشرون كونستنتان 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/

