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 سنة صينية جديدة تحت رمز التميز                                 

 

تحفة فنية في مجال صناعة الساعات تجمع بين المبادئ األساسية للتقويم من بالنبان  Traditional Chinese Calendarتعد ساعة 

ً القمري القديم النابع من التقاليد الصينية مع التاريخ  بالسنة  أطلقت عالمة الساعات الفاخرة، احتفالً للتقويم الميالدي.  المتبع عالمياً وفقا

ً  اً ، إصدارالصينية الجديدة  .، الذي يبشر بسنة من الحظ والرخاءةالصيني األبراجالجرذ، أول خاص بهذه الساعة الجديدة من  اً يدجد حصريا

التحدي المتمثل  بانواجهت بالن، حيث Traditional Chinese Calendar  آلية دقيقة فريدة وحصرية تمثلت بساعةت العالمة طّور

ت المؤشرابلخمس سنوات من البحث والتطوير لربط هذه الساعة  احتاج األمرتفسيرات مختلفة للوقت.  لتوفيرمبتكرة ميكانيكيا بيم في الجمع 

. ، نظراً للجمعها بين تقويمين مختلفينفنيًا حقيقيًاوتعد الساعة انجازاً على التقويم الغريغوري.  المصممالتاريخ الرئيسية للتقويم الصيني و

، ما يوًما 29،53059، التي تتكون من إلى الدورة القمريةيستند التقويم الصيني القمري  ،ةالشمسي الدورةقويم الغريغوري إلى بينما يستند التف

ً شهًرا  12من القمرية التي تتألف سنة يعني بأن ال ، على االتساق مع الدورة الموسمية لحفاظوليوًما من السنة الشمسية.  11بـ هي أقل قمريا

هذه الميزة المميزة هي السبب وراء تباين تاريخ السنة الصينية ، وتعتبر الصيني كل سنتين إلى ثالث سنواتهر كبيسة إلى التقويم يتم إضافة ش

بالتالي استبدال الساعات ما يتطلب ، ساعة مزدوجة 12تقسيم اليوم إلى  يستخدم نظام حيثتعقيد ال يتوقف عند هذا الحد، إال أن الالجديدة. 

 بحسب األبراج، يب متعاقب، بترتسمية كل من هذه الساعات المزدوجةتتم تودقيقة في التقويم الميالدي.  60لعشرين المكونة من األربع وا

 .الصينية

 برجيظهر  من بالنبان. Traditional Chinese Calendar لساعة Grand Feu على قرص المينا األبيض الكبير رؤية الوقتيمكن 

األرقام والرموز. يتم عرض األعمدة السماوية باد الساعات المزدوجة المعروضة يوجد أدناه عد ، حيث12الساعة ، في نافذة ، الجرذالعام

تكملها فتحة مخصصة لشهور قفزة. يتم تمييز ، 9عند الساعة  قراءة الشهر والتاريخ يمكن، بينما  3الساعة  عندالعشرة وخمسة عناصر 

صباًحا.  6الساعة ، في نافذة  Blancpain دم لتحديد أشهر التقويم الصيني وتمثيل عنصر رمزي لنماذج تقويممراحل القمر ، والتي تُستخ

 .من الصلب األزرق ة، يتم قراءة التاريخ وفقًا للتقويم الميالدي ، المرتبط بهذه المؤشرات ، حول حافة حلقة الفصل بواسطة يد أفعوانيأخيًرا

 ذاتية الملء. يتميز هذا األخير على وجه الخصوصحركة  3638 عبر، معتادتقويم الأكثر تعقيدًا من التعتبر ، التي هذه الساعةيتم التحكم ب

، تم العمل على ، والذي أصبح ممكنًا باستخدام ثالثة براميل مقترنة بالسلسلة ، ومجهزة بزنبركات عالية األداءباحتياطي الطاقة لمدة سبعة أيام

 .بزنبرك من السليكون، إضافة إلى تزويدها غير المناسب بالوظائف ضد التالعب حمايتها

على خمسة مصححات  ، كما تشتملمزين بروبي مقّطع بالكوشيكون ومذبذب وزنمم تتميز بتاج  45علبة بالتينية بحجم تتميز هذه الساعة ب

دون الحاجة إلى أداة باستخدام االصبع وظائف بسهولة الما يتيح ضبط  -حاصل على براءة اختراع من ابتكار بالنبان وال –أسفل العروة 

 .تصحيح

لقرص ، وكذلك على الزينة الذهبية المزينة إلطار المزدوج المتدرج من العلبةاألنيقة والخالدة في ا Villeret يمكن رؤية جماليات مجموعة

 .على شكل أوراق والعقاربألرقام الرومانية الساعة با

الجرذ الذي من الذهب األبيض محفور بعالمة  مذبذب للوزنقطعة ، على  50تم إصدارها في إصدار محدود من تحتوي هذه الساعة ، التي 

 Grandes Complications وتعديلها بدقة من قبل صانع ساعات رئيسي واحد في ورشة الساعاتيتم تجميع و. الصيني للعام يجسد البرج

 .لو براسوس  مصنع فيب

 .guillochéمذبذب وزن بتقنية غير محدودة مع  من بالنبان بنسخة من الذهب األحمر  Traditional Chinese Calendar تتوفر ساعة
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