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• بعد ثالث سنوات من إطالقها ،تنضم ساعة باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي إلى مجموعة
إكسيالنس بالتين.

–

• زودت هذه الساعة األنيقة بحركة خاصة بالدار  2460 R31Lوتعرض الساعات والدقائق ،التاريخ مع
عقرب تراجعي ووظيفة دقيقة لمراحل القمر.

–

• من أجل ضمان سهولة اإلستخدام ،يتم تنفيذ جميع اإلعدادات بواسطة التاج.

مقدمة
دقة مراحل القمر
وتاريخ ارتجاعي
ملخص

–

المواصفات التقنية
مايو  - 2020ينضم طراز ساعة باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي بأناقته البسيطة إلى مجموعة
إكسيالنس بالتين .تم إطالقه في عام  ،2006ويقدم ساعات استثنائية لهواة الجمع في طرازات محدودة
الكمية من البالتين  .950العلبة ،التاج ،الميناء ،والمشبك من صنع هذا المعدن الراقي ،في حين أن حزام جلد
يدويا بخيوط من البالتين والحرير.
التمساح مخيط
ً
إن ساعة باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي التي تم إطالقها عام  2017بطرازات من الذهب األبيض والزهري
هي واحدة من الساعات الرمزية لدى دار ڤاشرون كونستنتان .أناقتها البسيطة وأصالة عرضها تجسدان هوية
الدار من الوهلة األولى .بعد ثالث سنوات من تاريخ إطالقها ،تغني هذه الساعة بأحجامها الممتعة مفهوم
مجموعة إكسيالنس بالتين من خالل  50قطعة خاصة بالبوتيك محدودة الكمية.
هذه الساعة المخلصة تمام ًا لمجموعة باتر يموني ،مستوحاة من الساعات التي ابتكرتها الدار في
الخمسينيات ،وتشهد على النهج الجمالي البسيط مع االهتمام بالتفاصيل التي تهدف إلى تحقيق خطوط
تماما .تحتوي العلبة المستديرة مقاس  42.5ملم بأناقتها الدائمة على عيار التصنيع  2460 R31Lذاتية
متوازنة
ً
التعبئة مع وظيفة مراحل القمر الدقيقة وعرض تاريخ ارتجاعي من نوع المؤشر .ولسهولة استخدام قصوى،
يتم تنفيذ جميع إعدادات الوظائف عبر التاج.

كمية محدودة
من خالل مفهوم “مجموعة إكسيالنس بالتين” الذي تم إطالقه في عام  ،2006تبتكر دار ڤاشرون كونستنتان
جميعا في إصدارات محدودة
تعقيدا ،يتم تقديمها
بدءا من األبسط إلى األكثر
ً
ً
ساعات استثنائية لهواة الجمعً .
بمعدل طراز أو طرازين في السنة .كما يوحي اسمها ،تتميز هذه الساعات بمادة البالتين  ،950وقد اكتست بهذا
يدويا
المعدن الراقي من علبتها إلى الميناء وأيض ًا المشبك ،حتى أن حزام جلد التمساح األزرق الداكن تم تخييطه
ً
بخيوط من البالتين والحرير.

إن التوقيع السري على ميناء ساعة “باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي” المضروب على الرمل هو عبارة “Pt
 ”950بين الساعة الـ 4والـ .5تغطى قرص مراحل القمر ،الذي يمكن مشاهدته عبر نافذة عند الساعة الـ ،6بمادة
البالتين مع مساحة مصقولة عند النجوم وتركيبة محببة لدوائر القمر تحاكي الشوائب المرئية لسطح القمر.
الميناء محدب قليالً حول محيطه ويتخلله عالمات ساعات مطلية بالذهب األبيض عيار  18قيراط ًا  ،تظهر على
فترات حول مسار دقيق “لؤلؤي” من الذهب  .صنعت العقارب على شكل “العصا” من نفس المعدن ،وتم تلوينها
باألزرق لتحسين قراءة مؤشر التاريخ.
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دقة مراحل القمر وتاريخ ارتجاعي

مقدمة

جهزت هذه الساعة بحركة ذاتية التعبئة من تصنيع الدار كاليبر  R31L 2460مع احتياطي للطاقة يعمل لمدة

دقة مراحل القمر
وتاريخ ارتجاعي

 40ساعة  .تعطي خلفية العلبة المكسوة بزجاج السافير الشفاف الفرصة لمشاهدة الحركة المؤلفة من
 275قطعة ،وال سيما السطح الدائري المحبب لصفيحتها الرئيسية وميزانها المتأرجح المصنوع من الذهب عيار 22
قيراط ًا والمفتوح ،المستوحى من شعار الدار المالطي.
تعرض مراحل القمر من خالل نافذة عند الساعة الـ ،6متدرجة من  0إلى  ،½29وتحسب عدد األيام المنقضية منذ
آخر قمر جديد .تتوافق هذه الوظيفة المعقدة ،المعروفة باسم عمر القمر ،مع الدورة الفعلية لهذا الجسم
يوما بالضبط و  12ساعة و  45دقيقة .تتطلب آلية مراحل القمر الدقيقة
السماوي ،الذي يدور حول األرض في 29
ً

عاما.
تصحيحا ليوم واحد مرة واحدة فقط كل 122
ً
ً

أما الوظيفة المعقدة الثانية ،وهي مؤشر تاريخ ارتجاعي يتحرك بواسطة عقرب مركزي ،فتشغل الجزء األعلى
من الميناء .ومن أجل توفير سهولة استخدام كبرى ،يتم تنفيذ جميع العمليات بواسطة التاج :التعبئة ،تصحيح

التاريخ ،تعديل مراحل القمر وضبط الوقت.
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–
–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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ملخص
مع مفهوم “مجموعة إكسيالنس بالتين” الذي تم إطالقه عام  ،2006تبتكر دار ڤاشرون كونستنتان ساعات

–

دقة مراحل القمر
وتاريخ ارتجاعي

استثنائية لهواة الجمع ،كلها محدودة الكمية .كما يوحي اسمها ،تتميز هذه الساعات بمادة البالتين  ،950وقد
اكتست بهذا المعدن الراقي من علبتها إلى الميناء وأيض ًا المشبك ،حتى أن حزام جلد التمساح األزرق الداكن تم

ملخص

تم إطالقها للمرة األولى عام  2017المحور األساسي لهذه المجموعة االستثنائية .تحتضن علبتها المستديرة

المواصفات التقنية

يدويا بخيوط من البالتين والحرير .هذا العام ،ستكون ساعة باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي التي
تخييطه
ً

ذات األناقة الدائمة ومقاس  42.5ملم حركة ذاتية التعبئة كاليبر  2460 R31Lمع وظيفة مراحل القمر الدقيقة،

وهي آلية تتطلب تصحيح ًا ليوم واحد فقط كل  122عام ،إلى جانب عرض للتاريخ التراجعي من نوع المؤشر .ومن

أجل توفير سهولة استخدام كبرى ،يتم تنفيذ جميع العمليات بواسطة التاج.
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المواصفات التقنية
باتريموني مراحل القمر تاريخ ارتجاعي
مجموعة إكسيالنكس بالتين

مقدمة

–

دقة مراحل القمر
وتاريخ ارتجاعي

–

ملخص
المرجع

4010U/000P-B545

الحركة

2460 R31L

المؤشرات

الساعات ،الدقائق
تاريخ ارتجاعي
مراحل قمر دقيقة ،عمر القمر

العلبة

بالتين 950
قطرها  42.5ملم ،سماكتها  9.7ملم
خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف
اخ ُتبرت مقاومة الساعة للماء تحت ضغط  3بار ( 30متر ًا تقريب ًا)

الميناء

بالتين  ،950مضروب على الرمل
عبارة “ ”Pt950بين الساعة ال  4وال 5

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  27.2ملم ( ،)’’’½11سماكتها  5.4ملم
طاقة احتياطية تعمل لمدة  40ساعة تقريب ًا
 4هيرتز ( 28.800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 275قطعة
 27جوهرة
ساعة مصدقة بشعار جنيف

منطقة خارجية محدبة

قرص للقمر من البالتين 950

عالمات الساعات مطبقة من الذهب األبيض  18قيراط ًا
ومسار للدقاق “لؤلؤي” دائري عيار  18قيراط ًا
الحزام

من جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن مع قشرة داخلية
من الجلد ،ومخيطة يدوي ًا بالبالتين  950والحرير ،تشطيب السرج ،مربعات كبيرة

المشبك

قابل للطي من البالتين 950
مصقول بشعار مالطا النصفي

محدودة الكمية بـ 50ساعة مرقمة بشكل منفرد
متوفرة حصري ًا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان
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–

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

