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طرازان من الذهب الزهري يحييان الساعة األيقونة مرجع 6073، التي تم إطالقها عام 1956   • 
بإلهام من شكل شعار الدار المالطي. 

أسلوب معاصر عتيق معزز بلون بني داكن جديد للميناء.  •

حزام جديد من جلد العجل إلطاللة كالسيكية وغير رسمية يمكن ارتداؤه في أي ظرف ومناسبة.  •

2018 تمزج بجرأة كبيرة بين العصور.  ®Fiftysix التي تم الكشف عنها عام   مجموعة فيفتي سيكس 
 1956 للعام  تعود  أيقونية  ساعة  من  المستوحى  عتيق  وآخر  عصري  جزء  بين  المقسم   تصميمها 
يكشف عن روح مرحة من خالل اللون البني الداكن الجديد لمينائها. تتمتع الساعة بطلة مفعمة بلمسة 

عتيقة، تترجم من خالل طرازي الذهب الزهري مع السوار الجلدي المصصم لإلرتداء اليومي. 

تحتفل مجموعة فيفتي سيكس، وهي وريثة ساعة أيقونية تعود للخمسينيات، بالزواج المثالي لألنماط 
والعصور. تقترض "فيفتي سيكس" خصائص قوية من المرجع 6073، الذي تم تقديمه في عام 1956 وأول 
ساعة أوتوماتيكية مقاومة للماء تم إطالقها من قبل ڤاشرون كونستنتان. ومن الجدير بالذكر أن العروات 
تشكل جزًءا من شعار الدار المالطي ؛ تعلو الكريستال من نوع الصندوق الحافة بطريقة ساعات ما بعد 
الحرب ؛ جنبًا إلى جنب مع مظهر عتيق يكمل بشكل مثالي األناقة الخالدة لعلبة من الذهب الوردي عيار 18 

قيراطًا 5N بقطر 40 ملم.

أحدهما  ين،  بطراز المتوفرة  الساعة،  لهذه  العتيقة  الشخصية  الجديد  الداكن  البني  الميناء  لون  يعزز 
أتوماتيكي والثاني مزود بتقويم دائم وقد تم تزويدها للمرة األولى بسوار من جلد العجل البني. إنها روح 

راقية وأصيلة تتباهون بها كل يوم وفي جميع المناسبات!
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فيفتي سيكس تقويم دائم 

لقد ُشّبعت الشخصية المعاصرة-العتيقة لساعة فيفتي سيكس تقويم دائم بهالة كالسيكية جديدة. 
البني  اللون  40 ملم، ويمتد الميناء ذو  5N بقطر  18 قيراطًا  ُيحاط الميناء بغطاء من الذهب الوردي عيار 
التفاصيل، والتي  الداكن بشكل مرئي بحزام من جلد العجل. تتخلل واجهة الساعة مجموعة كبيرة من 
تتخللها مؤشرات اليوم والتاريخ والشهر - باإلضافة إلى مراحل القمر الدقيقة التي ال تتطلب أي تعديل 
لمدة 122 عاًما -. يتميز الميناء الدقيق من نوع القطاع بقطع نهائية من األوبال والشمس والحلزون مما 
 5N 18 قيراطًا  يخلق تأثيرات ضوئية رائعة، ويمهد الطريق ألقراص القمر المصنوعة من الذهب الوردي عيار 
بالتناوب  التي تقف أمام سماء زرقاء. حول المحيط، تحمل حلقة الفصل أرقاما عربية مصممة خصيًصا، 
مع عالمات ساعات ذهبية مطلية بمواد مضيئة، كما تظهر عقارب الساعات والدقائق أيًضا في الظالم. 
الذاتية  التعبئة  الكاملة، مدفوعة بدقة بواسطة حركة  التقويم   وينتج عن ذلك قراءة مثالية لمؤشرات 
QCL/ 1 2460، المجهزة أيًضا بجهاز توقف الثواني. تكشف خلفية العلبة المنمقة بالياقوت عن تشطيبات 
22 قيراطًا من الذهب الوردي المتذبذب المخرم بدقة  Côtes de Genève التقليدية، التي اكتسحها وزن 
في شكل مستوحى من الشعار المالطي. كما أعادتنا الدار بالذاكرة أيضًا إلى رمز قوي آخر من رموز هذه 
الساعة يتجلى على شكل العروات وعلى التاج المحزز لهذه الساعة التي تختلط بأناقة بالتأثيرات التاريخية 

مع الرموز الجمالية لألناقة المعاصرة.
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فيفتي سيكس ذاتية التعبئة

من خالل لون الميناء البني الداكن الجديد المطابق للون السوار المشغول بجلد العجل، تتعزز شخصية ساعة 
فيفتي سيكس ذاتية التعبئة بلمسة عتيقة أكثر حزمًا. يعلو الميناء زجاج كريستالي من نوع الصندوق 
يعزز  الشمس.  وأشعة  الحلزونية  والزخرفة  األوبالين  تشطيبات  برقي  ويتميز  الخمسينيات  لفترة  يعود 
التفاعل الجميل الناتج عن الضوء والظل من وضوحها. تتخلل هذه التركيبة المبهجة عقارب ومؤشرات ساعة 
محسنة بمواد متوهجة ومطابقة لعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N. على الجانب العكسي، توفر 
 Côtes de الحركة ذاتية التعبئة المرئية من خالل العلبة الخلفية من السافير الكريستالي منظًرا رائًعا لزخرفة
Genève الدقيقة التي اكتسحها الوزن المتذبذب من الذهب الوردي عيار 22 قيراطًا والذي يتأرجح تصميمه 

من الشعار المالطي. تصميم يردد شعار ڤاشرون كونستنتان ويظهر أيًضا في عروات العلبة وعلى التاج.
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ملخص

تعتمد مجموعة ڤاشرون كونستنتان المعاصرة-العتيقة البني الداكن لونًا جديدًا للميناء. يتوفر هذا اللون 
في طرازي فيفتي سيكس تقويم دائم و فيفتي سيكس ذاتية التعبئة ويكمل درجات األلوان الدافئة 
للعلبة المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N بقطر 40 ملم والمتصلة بسوار من جلد العجل البني. 
مزيج ماهر من األنماط والعصور لهذين الطرازين المجهزين بوزن متذبذب من الذهب عيار 22 قيراطًا، يتأرجح 

تصميمهما في شكل الشعار المالطي.
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فيفتي سيكس تقويم دائم 

4000E/000R-B065 المرجع 

 2460 QCL/1 الكاليبر  
تم تطوير الحركة وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
قطرها 29 ملم )11¼’’’(، سماكتها 5.4 ملم  

40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28000 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

308 قطعة  
27 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة المؤشرات  
تقويم دائم )يوم األسبوع، التاريخ، الشهر(  

مراحل قمر دقيقة  

5N من الذهب الوردي 18 قيراطًا العلبة  
قطر 40 ملم، سماكة 11.6 ملم   

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  
اخُتبرت مقاومة الساعة للماء تحت ضغط 3 بار)30 مترًا تقريبًا(  

بني داكن، مركز أوباليني، زخرفة خارجية من أشعة شمس الميناء  
5N أرقام عربية من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا  

5N إشارات ساعات من الذهب الوردي 18 قيراطًا  
معززة بمادة زرقاء مضيئة  

جلد العجل بني اللون مع بطانة من جلد العجل ودرزات بلون البيج السوار  

 5N من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك  
شعار مالطي مصقول  

تتوفر الساعة فقط في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
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مواصفات تقنية
فيفتي سيكس ذاتية التعبئة 

4600E/000R-B576 المرجع 

 1326 الكاليبر 
تم تطوير الحركة وصنعها في الدار  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
قطرها 26.2 ملم )11¼’’’(، سماكتها 4.3 ملم  

48 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28000 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

142 قطعة  
25 جوهرة  

الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة،   المؤشرات  
التاريخ 

5N من الذهب الوردي 18 قيراطًا العلبة  
قطر 40 ملم، سماكة 9.6 ملم   

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  
اخُتبرت مقاومة الساعة للماء تحت ضغط 3 بار)30 مترًا تقريبًا(  

بني داكن، مركز أوباليني، زخرفة خارجية من أشعة شمس الميناء 
5N أرقام عربية من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا  

5N إشارات ساعات من الذهب الزهري 18 قيراطًا  
معززة بمادة زرقاء مضيئة  

جلد العجل بني اللون مع بطانة من جلد العجل ودرزات بلون البيج السوار 

 5N من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا المشبك 
شعار مالطي مصقول  

تتوفر الساعة فقط في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
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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/

