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إيجري سلف-ويندنغ تكتسي بالذهب
وتدخل عالم "صناعة الساعات الراقية"

سوار يتدفق بالذهب الزهري مع تأثير متناغم من الشبكات المتداخلة التي تجعل منه امتدادًا   •
طبيعيا لبشرة المعصم.

علبة من الذهب الزهري مقاس 35 ملم تحضنها حبات الماس بلطف ونعومة.  •

مؤشر للتاربخ منحرف على ميناء منقوش يشبه القماش المطوي.  •

جنيف، 19 نوفمبر 2020-تخرج ملهمة ڤاشرون كونستنتان في عالم صناعة الساعات إلى العلن اليوم 
بنسخة جديدة مدهشة تلف المعصم بسوار جديد طري من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا 5N. وبحلتها 
الجديدة، تشكل نسخة إيجري سلف-ويندنغ الرفيق المثالي لمناسبات الليل والنهار-وتنضح بجاذبية ال 

تقاوم. 
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السوار الناعم امتداد طبيعي لبشرة المعصم
تواصل مجموعة ڤاشرون كونستنتان النسائية التي تم إطالقها مطلع هذا العام تألقها مع انضمام 
نسخة جديدة من طراز إيجري سلف-ويندنغ إلى ابتكاراتها. هذه النسخة المعاصرة بجرأة والكالسيكية 
بشكل مبهج، تجمع اآلن بين منحنيات الساعة الرائعة وسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراًطا 5N. وصالت 
السوار الطرية والناعمة والتي تبدو وكأنها امتداد طبيعي لبشرة المعصم، تتماهى مع معصم المرأة 
أن الساعة موجودة أصاًل على يدها. تكتسي  بأناقة ال متناهية، مما يجعل هذه األخيرة تكاد تنسى 
األزياء  العصر وتتناسب تماًما مع جميع  بالذهب كاشفًة عن تركيبة جذابة، تأسر روح  بالكامل  الساعة 

ومختلف المناسبات، بدًءا من المالبس غير الرسمية إلى الرسمية جدا.
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طلة أنيقة وعصرية للغاية
إن ساعة إيجري سلف-ويندنغ المستوحاة من عالم الهوت كوتور والتطور الفني المتوارث من إرث 
ڤاشرون كونستنتان تحتفل اليوم بأسلوب المجموعة الفريد من نوعه. يتدفق منها بسالسة سوار 
جديد من الذهب الزهري عيار 18 قيراًطا 5N، وتكتسي علبتها بروعة الذهب الزهري المحبب عيار 18 
58 ماسة. يتميز ميناؤها األوبالين الفضي بنمط "طيات"  35 مم كما وتحضنها  5N مقاس  قيراط 
1904 تشبه  تم إنشاؤه باستخدام تقنية النسيج العريقة. وباستخدام آلة يعود تاريخها إلى عام 
المنساخ، تم نقش الساعة بدقة بفضل تقنية نقش الغيوشيه، مما يكشف عن تالعب خفي يشبه 
تماوجات األنسجة الثمينة وطياتها. في ظل هذه الخلفية، يؤدي الوقت تصميم الرقصات الرائعة، 
تتخللها عقارب على شكل أوراق الشجر تمتد عبر أرقام مكتوبة بأناقة تذكر بتطريز الدانتيل الصدفي. 
وإلضفاء لمسة نهائية مميزة، فإن عرض التاريخ المرصع بالماس المستدير بشكل جميل يتوازن على 
طول خط مائل يمتد بين توقيع ڤاشرون كونستنتان والتاج المزين بحجر القمر. يعزز هذا التباين من 

شخصية هذه الساعة األنيقة للغاية بلمسة عصرية جريئة.

عن  سلف-ويندنغ  إيجري  نسخة  تكشف  السافير،  زجاج  من  المصنوعة  العلبة  خلفية  خالل  من 
تشطيبات صناعة الساعات الراقية المصنوعة يدوًيا وفقًا لرموز جنيف والميزان المتأرجح المخرم 
بدقة - المستوحى من شكل الشعار المالطي – لتكتمل الصورة الكاملة لحركة ذاتية التعبئة كاليبر 

1088 من تصنيع الدار.

2020، قبل  19 نوفمبر  Net-à-Porter اعتباًرا من  تتوفر عشر من هذه الساعات حصرًيا على موقع  
شهر واحد من وصول الطرازات إلى نقاط بيع ڤاشرون كونستنتان.
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ملخص
تغني دار ڤاشرون كونستنتان مجموعة إيجري النسائية التي تم كشف النقاب عنها في بداية 
 58 بـ  35 مم مرصعة  5N، مقاس  18 قيراط  2020. مع علبة رفيعة من الذهب الزهري عيار  عام 
ماسة، تسلط نسخة إيجري سلف-ويندنغ الضوء على المعصم من خالل تزويده بسوار من الذهب 
النوع الشبكي يجعله يبدو وكأنه امتداد  بتأثير من  18 قيراطا يتدفق بهدوء ويتميز  الزهري عيار 
للبشرة. تكتسي هذه الساعة بالكامل بالذهب، وتترجم الرموز الجمالية والتقنية الرئيسية لهذه 
المجموعة: ميناء أوبالين فضي بنمط مطوي تم تطويره بعد عدة أشهر من االختبار وتم تحقيقه 
التعبئة من  المركز باإلضافة إلى حركة ذاتية  العريقة؛ تاريخ منحرف عن  النسيج  باستخدام تقنية 

تصنيع الدار.
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مواصفات تقنية
إيجري سلف-ويندنغ 

4605F/110R-B496 المرجع 
 

1088 الحركة 
من تصنيع الدار  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
قطرها 20.80 ملم )'''9(، سماكتها 3.83 ملم  

40 ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

144 قطعة  
26 جوهرة  

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية المؤشرات 
التاريخ  

 5N الذهب الوردي 18 قيراطا العلبة 
قطرها 35 ملم، سماكتها 9.32 ملم  

إطار مرصع بـ 58 ماسة مستديرة  
تاج مرصع بحجر القمر  

خلفية العلبة شفافة من كريستال السافير  
تقاوم ضغط المياه حتى عمق 30 مترًا  

أوبالين فضي، زخرفة "الطيات" باستخدام تقنية النسيج الميناء 
حلقة من الذهب الزهري 18 قيراطًا 5N مرصعة بـ 34 ماسة مستديرة  

مسار دقائق دائري "لؤلؤي"  
5N إشارات وأرقا عربية مطبقة بالذهب الزهري عيار 18 قيراطًا  

سوار من الذهب عيار 18 قيراطًا 5N مع مشبك ثالثي الطي وأزرار ضاغطة األحزمة/المشابك  

92 ماسة مستديرة، بزنة إجمالية تبلغ 0.97 قيراطًا تقريبًا مجموع الترصيع الماسي 



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/

