أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية
مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية

مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

• أوڤرسيز ،تحية للروح اإلستكشافية ورفيقة مثالية في الهواء الطلق.
• ساعة يد أنيقة ومتعددة اإلستعماالت تم تزويدها بثالثة أحزمة/سوار قابلة للتبديل
(ذهب زهري ،جلد تمساح أزرق ،مطاط أزرق) لتوفير الراحة المثلى.
• حركة ذاتية التعبئة من تصنيع الدار ،كاليبر  ،5100مزودة بميزان تأرجحي منمق بوردة الريح،
رمز السفر واإلكتشاف.

مقدمة

–

أسلوب رفيع ووظيفي

–

أحزمة/سوار قابلة
للتبديل

–

ملخص

–

معرض ساعات وعجائب شانغهاي 9 ،سبتمبر  -2020أنيقة المظهر وروحها رياضية .إنها ساعة أوڤرسيز
تعبئة أوتوماتيكية ،رمز الهروب واإلستكشاف ،التي تم الكشف عنها في معرض ساعات & عجائب
 2020في شانغهاي والتي تجمع للمرة األولى بين قامتها النحيفة المنحوتة بالذهب الزهري من جهة

وميناء أوڤرسيز األزرق من جهة أخرى.
إن مجموعة أوڤرسيز التي يسهل التعرف عليها على الفور من خالل إطارها السداسي الذي يستحضر
شعار الدار المالطي ،تواصل اليوم مهمتها في استكشاف آفاق جمالية جديدة .بعد نموذج أوڤرسيز
فائقة الرقة تقويم دائم من الذهب الوردي والميناء األزرق التي تم إطالقها في معرض ساعات &

عجائب ُ ،2020تترجم اليوم المجموعة األكثر رياضية من الدار في نسخة ذاتية التعبئة ثالثية العقارب تتميز
بقيمتها وتطورها في آن  .تكمن ميزاتها األكثر جاذبية في موضوع الذهب الذي يمتد من العلبة إلى

السوار ويتم تعزيزها بشكل أنيق بلون أوڤرسيز األزرق األيقوني.
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المواصفات التقنية

أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية

مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

أسلوب رفيع ووظيفي
تبدأ الرحلة المرئية على الميناء ،الذي يبرز لونه األزرق القوي طابع الساعة الرياضي  .يكشف سطحه
النقي عن عالم من التفاصيل ،يحوم بين تأثيرات الضوء النابضة بالحياة واللمعان .يضفي المركز المصقول
بالساتان المصقول تباي ًنا
ممتعا مع الحافة الدائرية المكسوة بالساتان والدائرة الدقيقة المخملية .تتخلل
ً

هذه التركيبة الشفافة المطلية بالورنيش األزرق بعالمات ساعات ذهبية وعقارب مغلفة بمواد إنارة بيضاء.

ً
تطابقا
التاريخ الذي يظهر بسرية عند الساعة الـ  3يكمل الصورة  .يضفي هذا النمط األنيق والوظيفي
مثال ًيا مع الذهب الزهري من العلبة مقاس  41ملم ،حيث يتدفق إلى سوار يضم وصالت ذهبية مماثلة

مستوحاة من الشعار المالطي.
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مقدمة

–

أسلوب رفيع ووظيفي

–

أحزمة/سوار قابلة
للتبديل

–

ملخص

–

المواصفات التقنية

أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية

مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

أحزمة/سوار قابلة للتبديل
ألن الحياة النشيطة تنطوي على مفاجآت ال تعد وال تحصى ،تتكيف ساعة أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية

مع كل موقف من خالل تبني شخصية األناقة المتنوعة.
اعتمادا على المناسبة ،يمكنها بسهولة استبدال
ً

سوارها الذهبي بحزام مطاطي أزرق أو حزام من جلد التمساح بفضل نظام قابلية التبديل المميز لمجموعة
أوڤرسيز .وبالتالي يمكن تزويد طرازات أوڤرسيز دوال تايم وكرونوغراف الذهب الزهري بسوار ذهبي جديد

يتم تقديمه في هذا الطراز ويتوفر في بوتيكات ونقاط بيع ڤاشرون كونستنتان.

دقة حركة ذاتية التعبئة
تعتمد ساعة أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية على كاليبر  5100من تصنيع الدار واحتياطي الطاقة المريح لمدة
 60ساعة التابع له .باإلضافة إلى دقتها وموثوقيتها ،فهي مزينة بزخارف راقية تم الكشف عنها من
خالل العلبة الخلفية المصنوعة من كريستال السافير .يتأرجح الميزان التأرجحي من الذهب عيار  22قيراط

والمزين بزهرة الريح على اللوح القاعدي المزين بزخارف شعار كوت دو جنيف .هي رم ٌز للقوة ،وكأنها دعوة

لإلنطالق في مغامرة ...
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مقدمة

–

أسلوب رفيع ووظيفي

–

أحزمة/سوار قابلة
للتبديل

–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

ملخص

–

ألول مرة ،تحتضن ساعة أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية مقاس  41ملم علبة وسوار من الذهب الزهري مقابل

–

ميناء بلون أوڤرسيز األزرق .مزيج أنيق ُيضاف إليه ثالثة أحزمة/سوار قابلة للتبديل (ذهب زهري ،جلد تمساح

أزرق ،مطاط أزرق).

مقدمة
أسلوب رفيع ووظيفي
أحزمة/سوار قابلة
للتبديل

–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية

مثال األناقة الرياضية،
اآلن في حلة كاملة من الذهب الزهري

مواصفات تقنية
أوڤرسيز تعبئة أوتوماتيكية
المرجع

4500V/110R-B705

الحركة

5100

المؤشرات

ساعات ،دقائق وثواني مركزية
تاريخ

العلبة

من الذهب الزهري صالبة  5Nعيار  18قيراط ًا
قطرها  41ملم ،سماكتها  11ملم
حلقة العلبة من الحديد الناعم لتأمين حماية
مضادة للمغناطيس
تاج مثبت بالبراغي
خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف
مقاومة لضغط المياه تم اختبارها حتى عمق  15بار
( 150متر ًا تقريب ًا)

الميناء

مطلي باللون األزرق الشفاف ،حافة دائرية مصقولة بالساتان
إشارات الساعات من الذهب الزهري عيار  18قيراط ًا صالبة  5Nوعقارب الدقائق والساعات تبرزها مادة
بيضاء مضيئة.

السوار/األحزمة

سوار من الذهب الزهري عيار  18قيراط ًا صالبة ( 5Nوصالت في شكل شعار مالطا نصفي ومصقولة
بالساتان) ،مؤمنة بواسطة مشبك ثالثي قابل للطي من الذهب عيار  18قيراط ًا صالبة  5Nمع أزرار ضغط
ونظام مريح للتعديل يتم تسليمه مع حزام ثان من جلد التمسح الميسيسيبي األزرق ،يتضمن
بطانية من جلد النوبوك األزرق مع تأثير مثقب جد ًا ،خياطة يدوية ،مربعات كبيرة يتم تسليمها مع حزام
ثالث من المطاط األزرق

إبزيم

كل سوار إضافي يأتي مع إبزيم من الذهب الزهري عيار  18قيراط ًا صالبة 5N
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تم تطويرها وتصنيعها من قبل دار ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
ميزان تأرجحي من الذهب  22قيراط ًا
قطرها  30.6ملم ( ،)""¼13سماكتها  4.7ملم
 60ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة)
 172جزء ًا
 37جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

مقدمة

–

أسلوب رفيع ووظيفي

–

أحزمة/سوار قابلة
للتبديل

–

ملخص

–

المواصفات التقنية

ّ
مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات
تأسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ً
ً
أجياال من الحرفيين.
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت
محافظة على تاريخ عريق من التميّز
دون انقطاع لنحو  265عام ًا
ّ
ّ
تتولى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة،

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد ڤاشرون كونستنتان تراث ًا ال ُيضاهى وروح ًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز"
ّ
و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك" .كما وتقدّ م لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

