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جدیدة   تیتانیوم بنسخة فاتومز" تظھر مجموعة "فیفتي بالنبان أیقونة

فـور والـعسكریـین الـمدنـیین الـغواصـین - لـلغوص تسـتخدم حـدیـثة سـاعـة أول - بـالنـبان مـن فـاتـومـز" "فـیفتي مجـموعـة جـذبـت
الـحال عـلیھ كـان لـما ووفـقًا الـنوع. لھـذا األصـلي الـنموذج فـاتـومـز" "فـیفتي أصـبحت الـوقـت، ذلـك ومـنذ .1953 عـام إطـالقـھا

التیتانیوم. من إطار في األصلیة والجمالیة الفنیة خصائصھا أھم ُدمجت الزمن، من عقود ستة منذ

مـمیزاتـھا بـفضل الـماضـي، الـقرن خـمسینیات فـي لـھا نـسخة أول إطـالق مـنذ سـریـعاً بـالنـبان مـن فـاتـومـز فـیفتي سـاعـة بـرزت
فـاتـومـز: فـیفتي شھـرة فـي سـاھـمت الـتي الـحاسـمة الـمعایـیر بـین ومـن االحـترافـي. لـلغوص كـلیًا الـمخصص وتـصمیمھا الـعملیة،
فـاتـومـز فـیفتي وإطـار األسـود، الـلون ذو الـساعـة مـینا مـع لـلعقارب الـمتبایـنة واإلضـاءة الـساعـة، لـعالمـات الـعریـضة االنـارة
آلـیة لحـمایـة مـخصصة الـداخـل فـي الـناعـم الـفوالذ مـن حـاضـنة عـلبة وجـود إلـى بـاإلضـافـة واحـد، بـاتـجاه یـدور الـذي الـتقلیدي

المغناطیسیة. الحقول من الحركة

عـلى الـحفاظ مـع و5، 4 الـساعـة بـین الـتاریـخ وضـع خـالل مـن ،2007 عـام األسـطوریـة الـساعـة ھـذه صـناعـة وتـطویـر تحـدیـث تـم
األتـومـاتـیكي الـنموذج ھـذا مـن جـدیـدة نـسخة بـالنـبان الـیوم وتـقدم مـباشـر. بـشكل وقـت أي وفـي ونـھاًرا لـیالً لـلساعـة الـممیز الـشكل

الناعم. الملمس ذات التیتانیوم علبة مع األسود، األبنوس اللون على ینضوي والذي فاتومز، فیفتي من

خـفیفًا تـجعلھ مـنخفضة، كـثافـة الـتیتانـیوم یـمتلك حـیث والـتآكـل، لـلصدمـات الـعالـیة مـقاومـتھ إلـى بـاإلضـافـة بـمتانـتھ الـتیتانـیوم یـتمیز
كـبیر، حجـم ذو نـموذج انـتاج عـلى بـالنـبان الـفوالذ، عـن الـتیتانـیوم تـمیز الـتي الـرئیسـیة، الـمیزة ھـذه سـاعـدت وقـد بـارزة. بـصورة
الـغواصـون یُـقدر شـك وبـال الـید، مـعصم عـلى الـساعـة بـوزن الـشعور دون غـطس بـجھاز الـخاصـة الـتقنیة الـضمانـات كـافـة یـقدم
سـاعـة ارتـداء فـي الـرغـبة تـعزز أنـھا كـما الحجـم، كـبیرة ریـاضـیة لـمعدات بـالـفعل تـحتاج الـغطس أعـمال أن سـیما وال الـمیزة، ھـذه

یومیًا. الوقت نفس في التھویة سھلة خفیفة ولكنھا كبیرة حجم ذات

الـتیتانـیوم مـن الـمصنعة الجـدیـدة أتـومـاتـیك فـاتـومـز فـیفتي تـتمیز مـتر، 300 إلـى تـصل لـلماء ومـقاومـة مـم، 45 مـساحـتھ وبـقطر
تـعزیـز أجـل ومـن الخـدش. مـقاومـة عـلى فـائـقة بـقدرة یـتمیّز الـذي الـمقبب، األسـود بـالـیاقـوت ومـزود واحـد، بـاتـجاه یـدور بـإطـار
الـساعـة إطـارات أنـواع أفـضل مـن والـعقارب الـساعـة، ومـینا الـساعـة، عـالمـات مـن كـل ُصـنعت الـظروف، كـافـة فـي الـرؤیـة
الـعلبة وتـوفـر الـساعـة. عـلى الـمظلمة الـشمس أشـعة وجـھ مـع مـثالـي تـبایـن تخـلق طـبقة وھـي ،(Super-LumiNova®) الـالمـعة
Blancpain) 1315 طـراز الشھـیرة بـالنـبان نـسخة وتـتمتع للحـركـة: رائـعة رؤیـة والـیاقـوت الـكریسـتال مـن الـمصنعة الخـلفیة
مـتمیًزا أداًء تـقدم مـزدوجـة أطـواق ثـالثـة مـن مجـموعـة اسـتخدام عـبر أیـام خـمسة لـمدة الـطاقـة مـن مـثالـي بـاحـتیاطـي (1315
اآلثـار مـن الحـركـة آلـیة حـمایـة فـي السـیلیكون مـن الـمصنوع الـمغناطیسـي غـیر الـزنـبرك ویحـمي (الـزنـبرك). الـدوران ألجھـزة
ھـي مـا بـقدر جـمیلة الحـركـة ھـذه تـكون أن ذلـك وضـمان مـعدنـیة. عـلبة خـلف لـعزلـھا الـحاجـة دون الـمغناطیسـیة لـلحقول السـلبیة
المسـتقیمة، الـحبیبات تـقنیات بـین تجـمع الـتي الـساعـات، صـناعـة تـقالـید ألفـضل وفـقًا تـصنیعھا یـتم بـحیث ودقـیقة مـوثـوقـة

الجدیدة. أتوماتیك فاتومز فیفتي خصوصیة لتعزیز الدائریة الحریر وفرشاة الدائریة، والحبیبات والمیالن،
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جدیدة   تیتانیوم بنسخة فاتومز" تظھر مجموعة "فیفتي بالنبان أیقونة

فـور والـعسكریـین الـمدنـیین الـغواصـین - لـلغوص تسـتخدم حـدیـثة سـاعـة أول - بـالنـبان مـن فـاتـومـز" "فـیفتي مجـموعـة جـذبـت
الـحال عـلیھ كـان لـما ووفـقًا الـنوع. لھـذا األصـلي الـنموذج فـاتـومـز" "فـیفتي أصـبحت الـوقـت، ذلـك ومـنذ .1953 عـام إطـالقـھا

التیتانیوم. من إطار في األصلیة والجمالیة الفنیة خصائصھا أھم ُدمجت الزمن، من عقود ستة منذ

مـمیزاتـھا بـفضل الـماضـي، الـقرن خـمسینیات فـي لـھا نـسخة أول إطـالق مـنذ سـریـعاً بـالنـبان مـن فـاتـومـز فـیفتي سـاعـة بـرزت
فـاتـومـز: فـیفتي شھـرة فـي سـاھـمت الـتي الـحاسـمة الـمعایـیر بـین ومـن االحـترافـي. لـلغوص كـلیًا الـمخصص وتـصمیمھا الـعملیة،
فـاتـومـز فـیفتي وإطـار األسـود، الـلون ذو الـساعـة مـینا مـع لـلعقارب الـمتبایـنة واإلضـاءة الـساعـة، لـعالمـات الـعریـضة االنـارة
آلـیة لحـمایـة مـخصصة الـداخـل فـي الـناعـم الـفوالذ مـن حـاضـنة عـلبة وجـود إلـى بـاإلضـافـة واحـد، بـاتـجاه یـدور الـذي الـتقلیدي

المغناطیسیة. الحقول من الحركة

عـلى الـحفاظ مـع و5، 4 الـساعـة بـین الـتاریـخ وضـع خـالل مـن ،2007 عـام األسـطوریـة الـساعـة ھـذه صـناعـة وتـطویـر تحـدیـث تـم
األتـومـاتـیكي الـنموذج ھـذا مـن جـدیـدة نـسخة بـالنـبان الـیوم وتـقدم مـباشـر. بـشكل وقـت أي وفـي ونـھاًرا لـیالً لـلساعـة الـممیز الـشكل

الناعم. الملمس ذات التیتانیوم علبة مع األسود، األبنوس اللون على ینضوي والذي فاتومز، فیفتي من

خـفیفًا تـجعلھ مـنخفضة، كـثافـة الـتیتانـیوم یـمتلك حـیث والـتآكـل، لـلصدمـات الـعالـیة مـقاومـتھ إلـى بـاإلضـافـة بـمتانـتھ الـتیتانـیوم یـتمیز
كـبیر، حجـم ذو نـموذج انـتاج عـلى بـالنـبان الـفوالذ، عـن الـتیتانـیوم تـمیز الـتي الـرئیسـیة، الـمیزة ھـذه سـاعـدت وقـد بـارزة. بـصورة
الـغواصـون یُـقدر شـك وبـال الـید، مـعصم عـلى الـساعـة بـوزن الـشعور دون غـطس بـجھاز الـخاصـة الـتقنیة الـضمانـات كـافـة یـقدم
سـاعـة ارتـداء فـي الـرغـبة تـعزز أنـھا كـما الحجـم، كـبیرة ریـاضـیة لـمعدات بـالـفعل تـحتاج الـغطس أعـمال أن سـیما وال الـمیزة، ھـذه

یومیًا. الوقت نفس في التھویة سھلة خفیفة ولكنھا كبیرة حجم ذات

الـتیتانـیوم مـن الـمصنعة الجـدیـدة أتـومـاتـیك فـاتـومـز فـیفتي تـتمیز مـتر، 300 إلـى تـصل لـلماء ومـقاومـة مـم، 45 مـساحـتھ وبـقطر
تـعزیـز أجـل ومـن الخـدش. مـقاومـة عـلى فـائـقة بـقدرة یـتمیّز الـذي الـمقبب، األسـود بـالـیاقـوت ومـزود واحـد، بـاتـجاه یـدور بـإطـار
الـساعـة إطـارات أنـواع أفـضل مـن والـعقارب الـساعـة، ومـینا الـساعـة، عـالمـات مـن كـل ُصـنعت الـظروف، كـافـة فـي الـرؤیـة
الـعلبة وتـوفـر الـساعـة. عـلى الـمظلمة الـشمس أشـعة وجـھ مـع مـثالـي تـبایـن تخـلق طـبقة وھـي ،(Super-LumiNova®) الـالمـعة
Blancpain) 1315 طـراز الشھـیرة بـالنـبان نـسخة وتـتمتع للحـركـة: رائـعة رؤیـة والـیاقـوت الـكریسـتال مـن الـمصنعة الخـلفیة
مـتمیًزا أداًء تـقدم مـزدوجـة أطـواق ثـالثـة مـن مجـموعـة اسـتخدام عـبر أیـام خـمسة لـمدة الـطاقـة مـن مـثالـي بـاحـتیاطـي (1315
اآلثـار مـن الحـركـة آلـیة حـمایـة فـي السـیلیكون مـن الـمصنوع الـمغناطیسـي غـیر الـزنـبرك ویحـمي (الـزنـبرك). الـدوران ألجھـزة
ھـي مـا بـقدر جـمیلة الحـركـة ھـذه تـكون أن ذلـك وضـمان مـعدنـیة. عـلبة خـلف لـعزلـھا الـحاجـة دون الـمغناطیسـیة لـلحقول السـلبیة
المسـتقیمة، الـحبیبات تـقنیات بـین تجـمع الـتي الـساعـات، صـناعـة تـقالـید ألفـضل وفـقًا تـصنیعھا یـتم بـحیث ودقـیقة مـوثـوقـة

الجدیدة. أتوماتیك فاتومز فیفتي خصوصیة لتعزیز الدائریة الحریر وفرشاة الدائریة، والحبیبات والمیالن،
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جدیدة   تیتانیوم بنسخة فاتومز" تظھر مجموعة "فیفتي بالنبان أیقونة

فـور والـعسكریـین الـمدنـیین الـغواصـین - لـلغوص تسـتخدم حـدیـثة سـاعـة أول - بـالنـبان مـن فـاتـومـز" "فـیفتي مجـموعـة جـذبـت
الـحال عـلیھ كـان لـما ووفـقًا الـنوع. لھـذا األصـلي الـنموذج فـاتـومـز" "فـیفتي أصـبحت الـوقـت، ذلـك ومـنذ .1953 عـام إطـالقـھا

التیتانیوم. من إطار في األصلیة والجمالیة الفنیة خصائصھا أھم ُدمجت الزمن، من عقود ستة منذ

مـمیزاتـھا بـفضل الـماضـي، الـقرن خـمسینیات فـي لـھا نـسخة أول إطـالق مـنذ سـریـعاً بـالنـبان مـن فـاتـومـز فـیفتي سـاعـة بـرزت
فـاتـومـز: فـیفتي شھـرة فـي سـاھـمت الـتي الـحاسـمة الـمعایـیر بـین ومـن االحـترافـي. لـلغوص كـلیًا الـمخصص وتـصمیمھا الـعملیة،
فـاتـومـز فـیفتي وإطـار األسـود، الـلون ذو الـساعـة مـینا مـع لـلعقارب الـمتبایـنة واإلضـاءة الـساعـة، لـعالمـات الـعریـضة االنـارة
آلـیة لحـمایـة مـخصصة الـداخـل فـي الـناعـم الـفوالذ مـن حـاضـنة عـلبة وجـود إلـى بـاإلضـافـة واحـد، بـاتـجاه یـدور الـذي الـتقلیدي

المغناطیسیة. الحقول من الحركة

عـلى الـحفاظ مـع و5، 4 الـساعـة بـین الـتاریـخ وضـع خـالل مـن ،2007 عـام األسـطوریـة الـساعـة ھـذه صـناعـة وتـطویـر تحـدیـث تـم
األتـومـاتـیكي الـنموذج ھـذا مـن جـدیـدة نـسخة بـالنـبان الـیوم وتـقدم مـباشـر. بـشكل وقـت أي وفـي ونـھاًرا لـیالً لـلساعـة الـممیز الـشكل

الناعم. الملمس ذات التیتانیوم علبة مع األسود، األبنوس اللون على ینضوي والذي فاتومز، فیفتي من

خـفیفًا تـجعلھ مـنخفضة، كـثافـة الـتیتانـیوم یـمتلك حـیث والـتآكـل، لـلصدمـات الـعالـیة مـقاومـتھ إلـى بـاإلضـافـة بـمتانـتھ الـتیتانـیوم یـتمیز
كـبیر، حجـم ذو نـموذج انـتاج عـلى بـالنـبان الـفوالذ، عـن الـتیتانـیوم تـمیز الـتي الـرئیسـیة، الـمیزة ھـذه سـاعـدت وقـد بـارزة. بـصورة
الـغواصـون یُـقدر شـك وبـال الـید، مـعصم عـلى الـساعـة بـوزن الـشعور دون غـطس بـجھاز الـخاصـة الـتقنیة الـضمانـات كـافـة یـقدم
سـاعـة ارتـداء فـي الـرغـبة تـعزز أنـھا كـما الحجـم، كـبیرة ریـاضـیة لـمعدات بـالـفعل تـحتاج الـغطس أعـمال أن سـیما وال الـمیزة، ھـذه

یومیًا. الوقت نفس في التھویة سھلة خفیفة ولكنھا كبیرة حجم ذات

الـتیتانـیوم مـن الـمصنعة الجـدیـدة أتـومـاتـیك فـاتـومـز فـیفتي تـتمیز مـتر، 300 إلـى تـصل لـلماء ومـقاومـة مـم، 45 مـساحـتھ وبـقطر
تـعزیـز أجـل ومـن الخـدش. مـقاومـة عـلى فـائـقة بـقدرة یـتمیّز الـذي الـمقبب، األسـود بـالـیاقـوت ومـزود واحـد، بـاتـجاه یـدور بـإطـار
الـساعـة إطـارات أنـواع أفـضل مـن والـعقارب الـساعـة، ومـینا الـساعـة، عـالمـات مـن كـل ُصـنعت الـظروف، كـافـة فـي الـرؤیـة
الـعلبة وتـوفـر الـساعـة. عـلى الـمظلمة الـشمس أشـعة وجـھ مـع مـثالـي تـبایـن تخـلق طـبقة وھـي ،(Super-LumiNova®) الـالمـعة
Blancpain) 1315 طـراز الشھـیرة بـالنـبان نـسخة وتـتمتع للحـركـة: رائـعة رؤیـة والـیاقـوت الـكریسـتال مـن الـمصنعة الخـلفیة
مـتمیًزا أداًء تـقدم مـزدوجـة أطـواق ثـالثـة مـن مجـموعـة اسـتخدام عـبر أیـام خـمسة لـمدة الـطاقـة مـن مـثالـي بـاحـتیاطـي (1315
اآلثـار مـن الحـركـة آلـیة حـمایـة فـي السـیلیكون مـن الـمصنوع الـمغناطیسـي غـیر الـزنـبرك ویحـمي (الـزنـبرك). الـدوران ألجھـزة
ھـي مـا بـقدر جـمیلة الحـركـة ھـذه تـكون أن ذلـك وضـمان مـعدنـیة. عـلبة خـلف لـعزلـھا الـحاجـة دون الـمغناطیسـیة لـلحقول السـلبیة
المسـتقیمة، الـحبیبات تـقنیات بـین تجـمع الـتي الـساعـات، صـناعـة تـقالـید ألفـضل وفـقًا تـصنیعھا یـتم بـحیث ودقـیقة مـوثـوقـة

الجدیدة. أتوماتیك فاتومز فیفتي خصوصیة لتعزیز الدائریة الحریر وفرشاة الدائریة، والحبیبات والمیالن،
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جدیدة   تیتانیوم بنسخة فاتومز" تظھر مجموعة "فیفتي بالنبان أیقونة

فـور والـعسكریـین الـمدنـیین الـغواصـین - لـلغوص تسـتخدم حـدیـثة سـاعـة أول - بـالنـبان مـن فـاتـومـز" "فـیفتي مجـموعـة جـذبـت
الـحال عـلیھ كـان لـما ووفـقًا الـنوع. لھـذا األصـلي الـنموذج فـاتـومـز" "فـیفتي أصـبحت الـوقـت، ذلـك ومـنذ .1953 عـام إطـالقـھا
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