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• طراز مكسو بالذهب الوردي ومنسجم بروعة مع الميناء المطلي باللون األزرق إضافة إلى لمسة من
الساتان تشبه إشراقة الشمس
• حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة وفائقة الرقة :كاليبر  2160فائق الرقة مع نظام توربيون ودوار
محيطي واحتياطي للطاقة يعمل لمدة  80ساعة
• ثالثة أحزمة/سوار قابلة للتبديل

مقدمة

–

روح السفر

–

كاليبر 2160
–

كالسيكية بلمسة جريئة
جنيف 7 ،أبريل  2021 -بعد الطراز الفوالذي الذي تم إطالقه عام  ،2019تظهر اليوم ساعة أوڤرسيز
توربيون مكسوة بالكامل بالذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  .5Nيرافق هذه المادة المصقولة والحديثة
على حد سواء نظام توربيون وميناء مطلي باللون األزرق مع لمسة نهائية من الساتان تشبه أشعة
الشمس ،ونظام سوار  /حزام قابل للتبديل  -وهما مبدآن تعتز بهما الدار .هذا الطراز الجديد ،الذي
تم تقديمه في معرض ساعات وعجائب  ،2021هو 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.
يسلط هذا الطراز الجديد المزين بالذهب الوردي الضوء على ما يزيد على  265عام ًا من تقاليد صناعة
الساعات التي انتقلت من جيل إلى جيد تحت سقف مصانع الدار .هذا ويشهد الطراز الجديد على االهتمام
الذي توليه الدار إلنتاج ساعات معقدة للغاية مع عناية فائقة بالتفاصيل الفنية وبالموثوقية  -كما يتجلى
في عيار  ،2160حركة توربيون فائقة الرقة يبلغ سمكها  5.65مم فقط.
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–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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روح السفر
إن ساعة أوڤرسيز توربيون المصنوعة من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nهي مدفوعة بروح السفر

–

روح السفر

المتوارثة من أحد مؤسسي دار ڤاشرون كونستنتان .كانت الدار تتطلع إلى آفاق بعيدة منذ البداية ،حيث

–
كاليبر 2160
–

بناء على قوة هذه الديناميكية ،تعمل الدار باستمرار على
من العالم وإجراء لقاءات تاريخية عبر تاريخهاً .
تطوير طرازاتها بما يتماشى مع متطلبات عمالئها ،مثل هذا اإلصدار الجديد من نموذج أوڤرسيز توربيون

–

رسخت وجودها في أربع قارات بحلول القرن الثامن عشر ورعت توسعها من خالل السفر إلى أجزاء مختلفة

الذي يجسد أسلوب الحياة الحديث المنفتح بحزم على العالم.

تصميم رياضي أنيق
تنضح هذه الساعة الجديدة من أوڤرسيز توربيون باألناقة في كل موقف .ينبع تصميمها األنيق المتطور

قيراطا  5Nوإطارها السداسي الذي
من الخطوط الديناميكية والمتناغمة لعلبة الذهب الوردي عيار 18
ً

رمزيا مطل ًيا بالورنيش
ميناء
يوحي بشكل الشعار المالطي .تحيط العلبة الثمينة التي يبلغ قطرها  42.5مم
ً
ً
روحا حضرية قوية .باإلضافة إلى
األزرق بلمسة نهائية من الساتان التي تشبه أشعة الشمس وتعكس
ً

خصيصا للمجموعة ،فهي تتميز بغنى تفاصيلها :لمسة نهائية بأشعة
لونها الغامق الذي تم تطويره
ً

الشمس تبرز بتأثيرات ضوئية أنيقة ،وعالمات ساعات وعقارب من الذهب الوردي عيار  18قيراط  ،5Nوكلها
تتوافق بشكل جميل مع السوار  /األحزمة القابلة للتبديل .يمكن ارتداء الساعة حسب الرغبة بسوار من
قيراطا  5Nأو حزام من جلد التمساح الميسيسيبي األزرق أو المطاط األزرق .تأتي
الذهب الوردي عيار 18
ً
قيراطا  ،5Nوال حاجة ألدوات للقيام
كل من األحزمة الجلدية والمطاطية مع إبزيم من الذهب الوردي عيار 18
ً

إحساسا
بهذه التبديالت السلسة والسهلة .يتيح مفهوم التبادلية البسيط والموثوق الذي طورته الدار
ً

حقيق ًيا باألصالة الخاضعة للرقابة.
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مقدمة
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–
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كاليبر 2160
إن السعي وراء التميز الذي يقود صانعي الساعات في الدار يجعلهم يدركون بوضوح الضرورات التي يجب

أن يفي بها العيار .اإلتقان التقني والدقة الفائقة هما القواسم المشتركة لهذه الساعة ،التي يلغي
توربيونها الدوار آثار جاذبية األرض .باإلضافة إلى تطور هذه الحركة الرفيعة للغاية التي تضم  188مكو ًنا
داخل مساحة بسمك  5.65مم ،يتم التعبير عن روح المجموعة بشكل عملي من خالل احتياطي طاقة مريح

يكفي لمدة  80ساعة وحضور مفيد لثواني صغيرة على قفص التوربيون.

يتجلى إتقان التقنية ً
أيضا في تشطيبات الكاليبر  .باإلضافة إلى عربة التوربيون المفتوحة ،يتميز األخير

بقضيب تتطلب شطبه اليدوي حوالي  12ساعة من العمل على هذا المكون وحده .على الجانب الخلفي

قيراطا  -والمزين بزخارف مستوحاة
للعلبة ،ال يعزز الميزان المتأرجح المحيطي المصنوع من الذهب عيار 22
ً
ّ
يمكن المرء ً
أيضا من االستمتاع بجمال المكونات
من الشعار المالطي  -من سماكة الحركة فحسب ،بل

النهائية التقليدية.
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كالسيكية بلمسة جريئة
منسجما بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار الذكريات .هذا المثل
لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان
ً
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 ًرا 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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ملخص
إن طراز أوڤرسيز توربيون بعلبته الجديدة المكسوة بالذهب الوردي عيار  18قيراطا  5Nوالمخصص
للمسافرين يواكب تطورات العصر  .فهو يجسد الحداثة والتميز التقني مع حركة التوربيون ذات العيار

الرقيق للغاية  ،2160والتي تجذب االنتباه إلى التفاصيل التي يتم التعبير عنها من خالل كل جانب من جوانب
تشطيباتها  .سوارها  /أحزمتها الثالثة القابلة للتبديل بسهولة  -المصنوعة من الذهب الوردي وجلد

التمساح والمطاط  -تجعل هذه الساعة مثالية لكل مناسبة.

مقدمة

–

روح السفر

–
كاليبر 2160
–

كالسيكية بلمسة جريئة

–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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المواصفات التقنية
أوڤرسيز توربيون
المرجع

6000V/110R-B733

الحركة

2160

المؤشرات

ساعات ،دقائق ،ثواني صغيرة على قفص التوربيون (برغ ملون)

العلبة

الذهب الزهري عيار  18قيراط ًا 5N
قطرها  42.5ملم ،سماكتها  10.39ملم
حلقة للعلبة من الحديد الناعم مع حماية مقاومة للمغنطيس
خلفية من كريستال السافير الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  50متر ًا

الميناء

قاعدة شفافة مكسوة بالطالء األزرق مع ساتان يشبه إشراقة الشمس مع حافة مخملية
إشارات ساعات من الذهب الوردي  18قيراط ًا  5Nوعقارب للساعات والدقائق
مكسوة بمادة السوبر-لومينوفا

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة ،دوار محيطي
قطرها  31ملم (’’’½ ،)13سماكتها  5.65ملم
طاقة احتياطية تصل إلى  80ساعة تقريب ًا
 2.5هيرتز ( 18000هزة ترددية في الساعة)
 188جزء ًا
 30جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

توربيون

السوار	سوار من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا 5N
(حلقات ساتينية ،مصقولة ومزينة بشعار مالطا النصفي) ،مثبت بمشبك ثالثي قابل للطي
من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nمع أزرار ضاغطة مع نظام مريح قابل للتبديل
أحزمة إضافية

جلد التمساح الميسيسيبي األزرق مع درزات زرقاء
مطاط أزرق

إبزيم

كل حزام إضافي يأتي مع إبزيم من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا
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–
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ّ
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

