إيجيري سلف-ويندنغ
دايمند-باڤيه
رفيقة األوقات الثمينة

إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه
رفيقة األوقات الثمينة

مقدمة

• طرازان بالذهب األبيض أو الوردي ،مرصعان بالكامل بالماس

–

• عرض األوفست المميز وهندسة غير متسقة مستوحاة من إرث دار ڤاشرون
كونستنتان

–

ً
ليال ونها ًرا
• نظام ذكي من األحزمة القابلة للتبديل ألناقة متعددة االستخدامات

–

جمال مشرق
كالسيكية بلمسة جريئة
ملخص

–

جنيف 7 ،أبر يل  -2021على مفترق طرق بين صناعة الساعات الراقية وصناعة الهوت

ً
وجها
كوتور ،تكشف مجموعة إيجيري
جديدا من شخصيتها مع طرازي "إيجيري سلف-
ً
ويندنغ دايمند-باڤيه" المرصعين بالكامل بالماس .تبدو جاذبيتها األنيقة والكالسيكية،
المعا من الضوء ،مع الحفاظ على نوافذ عرضها
رداء
المشوبة بلمحة من المرح ،مرتدية
ً
ً
غير المتسقة والمميزة  .هذان الطرازان الجديدان ،اللذان تم تقديمهما في معرض

" ساعات وعجائب  ، "2021هما جزء من موضوع الدار لعام  2021بعنوان " كالسيكية
بلمسة جريئة"  ،Classic with a Twistوالذي يسلط الضوء على الطاقة اإلبداعية لڤاشرون
كونستنتان ،مسترشد ًا بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ على تقديم ما هو غير متوقع.
لألنوثة أوجه متعددة ،وبالطر يقة نفسها تكشف مجموعة " إيجيري " عن شخصيتها
المتقلبة من خالل طرازات متنوعة مستوحاة من العالم الراقي لصناعة الهوت كوتور ،ومن
رموز جمالية حاضرة منذ مطلع القرن التاسع عشر في الساعات الراقية التي تشيد بإرث دار
ڤاشرون كونستنتان .وبصفتها رفيقة مثالية للحياة اليومية والمناسبات والحفالت الفخمة،
ً
أيضا على
تستمد مجموعة " إيجيري " رقيّها من لعبة منظمة بمهارة للتفاصيل تؤكد
تفردها .إنها نموذج واضح للتطور والعصرنة ،تتباهى اآلن بسحرها وجاذبيتها في فستان

أنيق من الماس.
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المواصفات التقنية
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جمال مشرق
تلتقط ساعة "إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه" الضوء وتعكسه من جميع الزوايا .وفي

–

جمال مشرق

–

السؤال عن سر جمالها ،يمكنك أن تستمد الجواب من الترصيع المذهل لـ  303ماسات على

كالسيكية بلمسة جريئة

قيراطا أو الذهب الوردي عيار 18
الذهب األبيض عيار 18
قيراطا  .5Nيتألق الميناء الذهبي
ً
ً
محوال مرور الوقت إلى مشهد رائع ً
ً
بدوره من خالل  574ماسة
حقا .يبدأ العرض بظهور تاريخ

ملخص

اإلطار النحيف للساعة والجوانب والعروات وحتى العروات الداخلية لعلبة قطرها  35مم من

ّ
شكله شعار ڤاشرون كونستنتان والتاج الموضوع بين الساعة
األوفست المائل الذي

 1و  ،2والذي يعلوه ماسة بتقطيع الوردة تضفي لمسة جريئة من الدالل  .هذه التركيبة
قيراطا
الماهرة من المنحنيات والدوائر المتداخلة تتخللها أرقام عربية من الذهب عيار 18
ً

تشبه الدانتيل الناعم وتكتسحها عقارب ذهبية رفيعة.

في النهار أو الليل ،تجد ساعة "إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه" مكانها الطبيعي على
معصم النساء اللواتي يرغبن في االستمتاع بمجموعة متنوعة من الملذات .حزام ذكي
ّ
يمكن مرتديتها من تغيير مظهر الساعة كما يحلو لها :جلد التمساح المصقول
قابل للتبديل
أو الساتان ،واللون األزرق الليلي إلصدار الذهب األبيض؛ واللون الكستنائي لطراز الذهب
الوردي .بمجرد اختياره ،يتم شبك الحزام ببساطة وسهولة في العلبة في حركة سلسة

من دون الحاجة الستخدام األدوات .األبازيم الذهبية المثبتة على كل حزام ،والمرصعة بـ 17
ماسة ،تضفي لمسة نهائية مثالية.

خلف الكواليس
لالحتفال بالوقت ،تتحرك ساعة "إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه" على إيقاع العيار ،1088
وهي حركة ذاتية التعبئة من تصنيع الدار مرفقة باحتياطي طاقة يكفي لمدة  40ساعة.
رائعا للتشطيبات الفاخرة
يوفر زجاج الكريستال السافيري المثبت على خلفية العلبة منظ ًرا
ً
يدويا وميزان متذبذب من الذهب عيار
للساعات الراقية :تصميم  Côtes de Genèveمصنوع
ً

قيراطا مستوحى من شكل الشعار المالطي.
22
ً
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مقدمة

–
–

المواصفات التقنية
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كالسيكية بلمسة جريئة
منسجما بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار
لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان
ً
الذكريات  .هذا المثل في األناقة ،الذي اعتمده كل صانع ساعات وحرفي ومصمم على
مر السنين والقرون ،يحتفل بالتراث ويتجرأ على استكشاف ما هو غير متوقع .ومع التقاء
البراعة التقنية مع الرقي والجمال ،فإن الجاذبية الدائمة لساعات ڤاشرون كونستنتان تشق
طريقها سالمة عبر العصور العابرة  .نظ ًر ا ألن الديمومة ال يمكن تحقيقها فقط من خالل
االمتثال لشرائع صناعة الساعات التقليدية ،فإن كل إبداع يبدو مشوب ًا بلمسة من الجرأة
التي تم الكشف عنها في أصغر التفاصيل .شاشات العرض الخاصة ،وعالمات األوفست،
والشطب المحدد لجميع المكونات ،والتشطيب اليدوي ،وتعقيد اآللية ليست سوى أمثلة
قليلة على هذه الخبرة  .والنتيجة هي مجال للتعبير الشخصي البحت حيث تلتقي التقنية

واألسلوب في تناغم دقيق بين التقليدي وغير العادي.
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مقدمة

–

جمال مشرق

–

كالسيكية بلمسة جريئة

–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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ملخص

–

تكشف مجموعة " إيجيري " المستوحاة من عالم الهوت كوتور والرموز الجمالية

–

لـِ "إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه" ،كالهما كالسيكي وجريءُ .صنع الطرازان الجديدة
لهذه المجموعة من الذهب األبيض عيار 18
قيراطا أو الذهب الوردي عيار  18قيراط  5Nمع
ً

–

المستمدة من تراث ڤاشرون كونستنتان ،عن وجه جديد من شخصيتها .نموذجان جديدان

ترصيع بالكامل بـ  303ماسات على علبة قطرها  35مم و  574ماسة على الميناء .كل ساعة

جديدة هي دعوة لالستمتاع والمرح بفضل نظام السوار القابل للتبديل بدون أدوات .يتم
تسليم الساعة مع حزامين  -من الساتان وجلد التمساح  -يحتضنان المعصم األنثوي بأناقة

ثمينة ويرافقان كل لحظة على إيقاع العيار  ،1088وهي حركة ذاتية التعبئة من صنع الدار.
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مقدمة
جمال مشرق
كالسيكية بلمسة جريئة
ملخص

–

المواصفات التقنية

إيجيري سلف-ويندنغ دايمند-باڤيه
رفيقة األوقات الثمينة

المواصفات التقنية
إيجيري سلف-ويندنغ
المرجع

4606F/000G-B649
4606F/000R-B648

الكاليبر

 1088من تصنيع الدار
حركة ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  20.8ملم (’’’ ،)9سماكتها  3.38ملم
احتياطي طاقة لمدة  40ساعة تقريب ًا
 4هيرتز ( 28.800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 144جزءا
 26جوهرة

المؤشرات

ساعات ،دقائق ،ثواني مركزية
تاريخ

العلبة

ذهب أبيض  18قيراط ًا/ذهب وردي  18قيراط ًا 5N
مرصعة بـ  303ماسات مستديرة
قطرها  35ملم ،سماكتها  9.54ملم

الميناء

ذهب  18قيراط ًا مرصع بـ 574ماسة مستديرة
حلقة ذهب أبيض  18قيراطا /ذهب وردي  18قيراط ًا  5Nمرصعة بالماس
أرقام عربية مطبقة بالذهب األبيض  18قيراط ًا/ذهب وردي  18قيراط ًا 5N
أرقام ومؤشرات

األحزمة

َّ
تسلم الساعة مع حزامين قابلين للتبديل
أزرق ليلي/كستنائي من جلد التمساح المسيسيبي وتأثير الساتان
وأزرق ليلي/كستنائي من الساتان

اإلبزيم

َّ
تسلم الساعة مع إبزيمين من الذهب األبيض  18قيراط ًا/الذهب الزهري 18
قيراط ًا ( 5Nمتصلين مباشرة بالحزام) ،كل منهما مرصع بـ 17ماسة مستديرة

مجموع الماس
المرصع

 912ماسة ،بزنة إجمالية تبلغ تقريب ًا  4.10قيراط ًا
(الحد األدنى المضمون للقيراط)

تاج مرصع بماسة تقطيع الوردة
خلفية مثبتة بزجاج الكريستال السافيري الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  30مترا
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مقدمة

–

جمال مشرق

–

كالسيكية بلمسة جريئة

–

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
#WatchesandWonders2021
#WWGeneva2021

