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رحلة إلى قلب التعقيدات  •

1120 QPSQ/1 حركة خاصة بالدار فائقة الرقة ومفتوحة بالكامل مع تقويم دائم، كاليبر  •

علبة نحيفة للغاية، بسماكة 8.1 ملم فقط  •

سوار/أحزمة قابلة للتبديل  •

25 أبريل 2020 - تفسح مجموعة أوڤرسيز لساعاتها المجال في اكتشاف أرضية خصبة جديدة. ففخامة 
العلبة المعدنية الراقية باتت اليوم مكتملة بواسطة التطور التقني المذهل للحركة المفتوحة فائقة 
الرقة والتي تحتضن وظيفة التقويم الدائم، ما يضفي على هذه الساعة طلة عصرية ومهارة فريدة 

من حيث العمل التقني. 

في هذا الطراز الجديد المكسو بالذهب، تركز دار ڤاشرون كونستنتان جهودها على التعبير عن قيم صناعة 
الساعات الراقية. في الوقت الذي حافظت على التصميم الديناميكي، استطاعت الدار أن تترجم جمالية 
هذه الساعة عن طريق ميناء سافيري يشكل دعوة لمشاهدة رحلة استكشافية إلى قلب حركة فائقة 

الرقة بسماكة 4.05 ملم، مفتوحة ومزودة بوظيفة التقويم الدائم. 
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تعقيد يتجاوز الوظيفة المعقدة نفسها

تنضم اليوم حركة كاليبر QPSQ 1120 ذاتية التعبئة، والتي تحظى بتقدير كبير من قبل هواة الجمع نسبًة إلى 
موثوقيتها، دقتها الفائقة وأدائها، إلى مجموعة أوڤرسيز بحلة جديدة. طلتها المكشوفة بالكامل، وهذا 
إنجاز بحد ذاته، تكشف عن تعقيداتها الميكانيكية تحت زجاج الكريستال السافيري. تقدم خلفية العلبة 
 NAC الشفافة عرضًا مذهاًل لصناعة الساعات تترأسه قطارات التروس والميزان التارجحي المعالج كهربائيًا
مع قطعة ذهبية من الذهب 22 قيراطًا، وهو تم فتحه أيضًا للمرة األولى في مجموعة أوڤرسيز لتسليط 

الضوء على التصميم المميز في شكل شعار الدار المالطي.

يعتبر الخبراء بأن العمل المفتوح )المعروف بالشفافية أو الهيكلية أيضًا( هو تعقيد بحد ذاته في صناعة 
الساعات، وهو بالفعل ميزة يتم اختبارها أثناء فترة التدريب على صناعة الساعات. هذه التقنية، التي 
تتكون من نقش دقيق ومفتوح لحركة ميكانيكية من خالل تفريغ مكوناتها حتى اآلن دون المساس 
بموثوقيتها، هي مهمة معقدة للغاية: البحث عن الشفافية إلى جانب المهارات المتطورة للغاية التي 
يتقنها عدد قليل جًدا من الحرفيين في صناعة الساعات. اليوم، تعتبر دار ڤاشرون كونستنتان واحدة من 
الدور النادرة القادرة على عمل معايرة مفتوحة مثل التقاويم الدائمة والحركات الرقيقة للغاية. تم تجويف 

جميع مكونات عيار QPSQ 1120، وتشطيبها وتزيينها من أجل تعزيز الجمال الوظيفي لآللية.

ذروة الخبرة في حرفية صناعة الساعات

ُنفد  الحركة من عمل التشطيب الخاص الذي  بهدف أن تتماشى تمامًا مع ساعة أوڤرسيز، استفادت 
يدويًا بالكامل. وهكذا أصبحت مهارات متعددة تلعب دورها في منح اآللية الكمال الجمالي المطلوب. 
فولدت الحبيبات المستقيمة لألسطح لمنحها لمسة نهائية من الساتان؛ تشطيب الخطوط المستقيمة 
الدائرية،  والحبيبات  الشمس،  أشعة  وزخرفات   ، الدائرية  بالفرشاة  ؛  الضوء  تأثيرات  إلنشاء  والمنحنيات 
والتلميع لضمان النقوش المتنوعة: في حين أن استخدام جميع تقنيات الحرف السلفية هذه قد أدى إلى 
تسليط الضوء على جمال المكونات، فإن الظل الرمادي الفحمي الذي تم الحصول عليه عن طريق العالج 
 18 NAC يعطي اآللية وجهًا حديثًا للغاية. يحمل الميناء عالمات ساعة من الذهب الزهري عيار  الكهربائي 
قيراًطا 5N وشعار مالطا المتقاطع باإلضافة إلى حلقات عداد اليوم والتاريخ والشهر . يضمن هذا التصميم 
أن تكون الساعة واضحة تماًما مع السماح لتجول النظر بحرية في قلب الحركة واالستمتاع بتشطيبها 

المصنوع يدوًيا. 
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تقويم ال يتطلب أي تعديل حتى عام 2100

في حين أن الساعات ذات التقاويم البسيطة -التي تشير إلى اليوم والتاريخ والشهر - تتطلب تعديالت 
مستمرة وفًقا لألشهر مع 28، 29 و 30 يوًما وخالل السنوات الكبيسة، فإن ساعة أوڤرسيز فائقة الرقة 
2100. إن عملية إنجاز مثل هذه الحركة برقة  1 مارس  تقويم دائم سكولوتون لن تتطلب أي تدخل حتى 

فائقة – مع أنها تحتوي على 276 مكوًنا - تتطلب مآثر حقيقية لجهة التصميم والتصغير.

حرية التخصيص

مثل جميع الطرازات في مجموعة أوڤرسيز، تقدم هذه الساعة اإلستثنائية لمسة قياسية من خالل 
/ حزام بسيط ومريح. زودت الساعة بسوار من الذهب الذي تبرز روابطه نصف  نظام قابلية تبديل سوار 
المصقولة المالطية المصقولة بالساتان أناقة الساعة، كما أنها تأتي بحزامين إضافيين من جلد التمساح 

األزرق والمطاط األزرق.
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ملخص

في طراز يكسوه الذهب عيار 18 قيراطًا 5N في كل اإلتجاهات، تكرس ساعة أوڤرسيز فائقة الرقة تقويم 
الحركة  الثمين ونبل  المعدن  بين رقي  السفر وتمزج  المستوحاة من  المجموعة  روح  دائم سكولوتون 
 QPSQ 1120 41.5 ملم على حركة عيار  المعقدة المفتوحة وفائقة الرقة. تحتوي العلبة التي يبلغ قطرها 
المرموقة، التي تجمع بين جمالية استثنائية وقيم صناعة الساعات الراقية. تحظى هذه الحركة الملونة 
NAC، بتقدير كبير من قبل هواة  باألنترسيت الرمادي، والمفتوحة، وفائقة الرقة وأيضًا المعالجة كهربائيًا 
جمع الساعات نسبًة إلى مواصفاتها التقنيىة وأدائها )ال تحتاج إلى تعديل قبل 1 مارس 2100، بما يتعلق 
بمؤشرات اليوم والتاريخ والشهر ومراحل القمر(، ويمكن التمعن بجمالها من خالل ميناء من السافير 
الشفاف يحمل إشارات ساعات مطبقة بالذهب الزهري عيار 18 قيراطًا 5N. تبرز خلفية العلبة الشفافة عرضًا 
NAC مع قطعة  مبهرًا لصناعة الساعات يتألف من قطارات التروس والميزان التارجحي المعالج كهربائيًا 
دائرية مصنوهة من الذهب 22 قيراطًا، وهي أيضًا عمل مفتوح للمرة األولى في مجموعة أوڤرسيز من أجل 

تسليط الضوء على شعار مالطا النصفي المتقاطع. 
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مواصفات تقنية
أوڤرسيز فائقة الرقة تقويم دائم سكولوتون 

4300V/120R-B547 المرجع 

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

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
ميزان تأرجحي من الذهب 22 قيراطًا في شكل شعار مالطا المتقاطع  

NAC عالج  
قطرها 29.6 ملم )12½’’’(، سماكتها 4.05 ملم  

40 ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة  
2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة(  

276 جزءا  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

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

مراحل القمر  
 

5N ذهب زهري 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(  

سافير الميناء 
 5N إشارات الساعات من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا  

وقد تزينت عقارب الساعات والدقائق بمادة بيضاء مضيئة.   

سوار من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا 5N )شعار مالطا متقاطع مع وصالت مصقولة وساتينية(، مثبتة  السوار/األحزمة 
بواسطة مشبك ثالثي قابل للطي من الذهب الزهري 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 سوار إضافي يتوفر مع مشبك من الذهب الزهري 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/

