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• إعادة إصدار لساعة العام  ،1955أول كرونوغراف مقاوم لضغط المياه من فاشرون كونستانتين
• طراز جديد بعلبة فوالذية
• سوار من جلد العجل مع زنجار سيرابيان
إن طراز “ ،”Cornes de vacheالذي ُولد عام  1955في فترة ما بعد الحرب ،والذي ُسمي على اسم
الشكل المميز لعرواته ،سرعان ما أثبت نفسه كواحد من الكرونوغرافات الرمزية في عصره .يحمل
واحدا من أكثر
هذا الطراز رقم مرجع  6087وتم إنتاجه بأعداد محدودة للغاية ،وقد أصبح اليوم
ً
محبي الدار .احتراماً لروح مجموعتها التاريخية ،تعيد فاشرون كونستانتين
رواجا بين
النماذج
ً
ّ
اليوم إصدار لهذه القطعة الفوالذية التي تتميز بمزيج من التقاليد واألصالة األسلوبية.

ملخص عن ساعة :Historiques Cornes de vache 1955
كجزء من مجموعة  ،Historiquesتقدم دار فاشرون كونستانتين طرازاً فوالذياً من ساعتها الرمزية
“ ،”Cornes de vacheأول كرونوغراف مقاوم للماء أطلقته فاشرون كونستانتين عام  .1955يمكن التعرف
سريعاً على هذا الطراز بفضل عرواته المميزة التي تشبه قرون البقرة وقد أصبح اليوم األكثر طلباً من قبل
خبراء الساعات وعشاقها .يعتبر هذا الطراز الذي أعيد تصميمه وفياً للطراز األصلي من الناحية الجمالية
مع احترام معايير صناعة الساعات الحديثة .أما قطر الساعة ،المقاومة لضغط الماء حتى عمق  30مترا ،فقد
تم زيادته ليبلغ  35.8ملم .تحتضن الساعة بنسختها الحديثة كرونوغرافاً يدوي التعبئة كاليبر  ،1142يدق
بمعدل  21600هزة ترددية في الساعة مع احتياطي للطاقة يصل إلى  48ساعة .تعمل هذه الحركة على تشغيل
وظائف ضبط الوقت بما في ذلك الثواني الصغيرة باإلضافة إلى وظائف الكرونوغراف مع وجود الثواني
المركزية وعداد الدقائق التي تظهر على ميناء أوباليني بلون رمادي مخملي ،مزخرف بعدادين حلزونيين
وعداد أبيض .تم تلزيم صناعة الحزام المشغول بجلد العجل البني الداكن إلى دار “سيرابيان”  Serapianللسلع
الجلدية التقليدية في ميالنو ،التي تأسست عام  ،1928والتي وقعت اليوم تعاونها األول مع دار فاشرون
كونستانتين.
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مجموعة حصرية
أرادت فاشرون كونستانتين أن تحول إرثها إلى واقع ملموس من خالل ابتكار مجموعة Historiques
عام  .2006هذه المجموعة التي أشادت باألنماط األصلية التي ميزت تطور الدار عبر السنين ،نجحت
في تسليط الضوء على الغنى التقني والفني إلرث الدار من خالل الترجمات المعاصرة لطرازاتها الرمزية.
تستهدف هذه المجموعة عشاق الساعات الذين يبحثون عن ابتكارات مشبعة بالروح العتيقة ،وتأتي ساعات
 Historiquesلتثبت في هذا اإلطار بأنها حصرية بطبيعتها .وعلى مر السنين ،بثت الدار الحياة من جديد في
العديد من الطرازات ومن أشهرها  American 1921أو .Ultra-fine 1955

الكالسيكية الشاذة
يعتبر المرجع  6087الذي أطلق عام  1955إحدى هذه الساعات األسطورية .كان هذا الطراز أول كرونوغراف
حاليا واحد من أكثر القطع المرغوبة من ِقبل جامعي الساعات بسبب محدودية
مقاوم للماء في الدار وهو
ً
إنتاجه .وقد تم تزويد هذا الطراز بعيار  492يدوي التعبئة ،وهو مزيج فريد من الدقة الفنية والجرأة
اإلبداعية ،ال سيما بسبب الشكل الملفت في تصميم العروات التي تشبه القرون .هذه االزدواجية بين
الهندسة المعمارية التقليدية للكرونوغراف ذي الدافع المزدوج إضافة إلى ميناء يحمل عدادات الـ 30دقيقة
والثواني الصغيرة ،إلى جانب التصميم غير التقليدي ،نجحت في التعبير بوضوح عن األصالة األسلوبية
القائمة على الكالسيكية الشاذة التي لطالما غذتها دار فاشرون كونستانتين طوال تاريخها.

ساعة من مجموعة ،Vacheron Constantin Heritage
رقم مرجع الطراز .6087
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تعاون غير مسبوق
بعد إصدارين جديدين من البالتين في عام  2015والذهب الوردي  4Nعيار  18قيراطً ا في عام  ،2016يعود
اآلن طراز  Historiques Cornes de vache 1955في نسخة من الفوالذ تعزز الساعة القديمة التي استوحيت
مترا ،وأكبر من قطر العلبة األصلية
منها .تتميز هذه العلبة بقطر  38.5ملم ،وهو مقاوم للماء حتى عمق ً 30
التي تبلغ  35ملم والتي تحمل العروات المميزة التي تذكرنا بقرون األبقار المثبتة على الحزام .وقد ّلزمت
دار فاشرون كونستانتين صناعة هذا األخير إلى دار السلع الجلدية الفاخرة في ميالنو“سيرابيان” ،Serapian
التي تأسست في عام  ،1928والتي تشترك في قيم التميز التي تعتز بها فاشرون كونستانتين .تم اختيار حزام
من جلد العجل البني الداكن الذي يمزج الزنجار مع المظهر القديم للنموذج ،كما تعاملت “سيرابيان” مع
الحلقة الثانية من الحزام على شكل  attaccoالذي يبرز على مسكة حقيبة اليد التابعة له -وهي عالمة خاصة
بالتعاون األول بين شركة المنتجات الجلدية الشهيرة ودار فاشرون كونستانتين للساعات.

كرونوغراف كاليبر 1142
يتم تشغيل ساعة  Historiques Cornes de vache 1955بواسطة عيار كرونوغراف  1142يدوي التعبئة مع
احتياطي للطاقة يخدم لمدة  48ساعة .كما ويتم التحكم في آلية القياس ذات الوقت القصير بواسطة عجلة
العمود ،مزينة برأس برغي على شكل الصليب المالطي ،شعار فاشرون كونستانتين .يمكن مراقبة جمال
عنصرا والتي تعمل بمعدل  21600هزة ترددية في
الزخرفة اليدوية لحركة الساعة التي تحتوي على 164
ً
الساعة ( 3هرتز) ،من خالل العلبة الخلفية الشفافة المصنوعة من السافير الشفاف والمؤطرة من قبل الحافة
ذات الجوانب العشرة .
يوفر الطراز وظائف ضبط الوقت بما في ذلك الثواني الصغيرة ،باإلضافة إلى الكرونوغراف مع عقرب
الثواني المركزية وعداد الدقائق .يحيط مقياس التاكيميتر (يعمل على تحديد متوسط السرعة على مسافة
معروفة) على قاعدة طولها  1000متر ،عداد الكرونوغراف الذي يتميز بعقارب فوالذية زرقاء إلتاحة قراءة
واضحة .تقوم دائرة بيضاء دقيقة تتخللها أرقام حمراء داكنة بتسليط الضوء على لون الميناء األوباليني
الرمادي المخملي ،والمزين بعدادين حلزونيين وأرقام رومانية ذهبية وعالمات الساعة المطبقة.
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المواصفات التقنية
Historiques Cornes de vache 1955
رقم المرجع

5000H/000A-B582

كاليبر

		1142
		طورتها وصنعتها دار فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،يدوية التعبئة
قطر  27.5ملم ()’’’12
سماكة  5.57ملم
 48ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 3هيرتز ( 21600هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 164قطعة
 21جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،الثواني الصغيرة عند مؤشر الـ9
كرونوغراف بعجلة عامودية (عداد  30دقيقة)

العلبة

فوالذية
قطر  35.8ملم ،سماكة  10.9ملم
خلفية العلبة من الكريستال السافيري الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا تقريبا

الميناء

أوباليني رمادي مخملي ،مزين بعدادين حلزونيين
أرقام رومانية وعالمات الساعات مطلية بالذهب األبيض عيار  18قيراطاً
عقارب من الذهب األبيض عيار  18قيراطا للساعات والدقائق والثواني
عقارب عداد الـ 30دقيقة والكرونوغراف من الفوالذ األزرق

األحزمة

من جلد العجل البني الداكن مع زنجار سيرابيان،
قشرة داخلية من جلد العجل وخياطة موحدة اللون

اإلبزيم

إبزيم فوالذي
صليب مالطا نصفي مصقول
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مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
محافظةً
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجياالً من الحرفيين.
من
عريق
تاريخ
على
260
لنحو
انقطاع
عاماً
ّ
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّ ى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال ُيضاهى وروحاً ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية“ :باتريموني” (،)Patrimony
ّ
“تراديسيونل” (“ ،)Traditionnelleالمهن الفنية” (“ ،)Métiers d’Artأوفرسيز” (“ ،)Overseasفيفتيسكس” ( )Fiftysixو“الساعات
المميزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم
وتقدم لزبائنها
التاريخية” ( .)Historiquesكما
ّ
ّ

“لي كابينوتييه” (.)Les Cabinotiers

#VacheronConstantin

