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باللون األزرق في إصدار حصري خاص  Villeret Ultraplateبالنبان تطلق ساعة 

 بمتاجر عالمتها التجارية

 

األنيقة التي تزين معصم المرأة العصرية التي تهتم بتألق صميم الساعات باالبداعات واالبتكارات في تيتميز دار بالنبان 

 Villeret Ultraplate استثنائي. وتعتبر ساعةو حطلتها، حيث تجمع تصاميمها بين الخبرة واالبتكار والفخامة على ن

خرة، النماذج التقليدية للساعات الفاإحياء األزرق  بالميناهذه الساعة البالتينية  تعيدالجديدة مثاالً حقيقياً على هذا التميز، 

 وفرة حصرياً ، وهي متقطعة 88د من وقد تم إطالق هذه الساعة في إصدار محدوحيث تكون السيادة للساعات والدقائق. 

 .العالم في متاجر دار بالنبان حول

 

جزء من  Villeret Ultraplate ساعة ناقتها وتألقها، وتعتبرمنذ إطالقها في الثمانينات بأVilleret ساعات  تميزتلطالما 

، لمجموعةاألصيل ل رثاإلوالية جمالتتألق الساعة بطرازها العصري مع المحافظة على .  هذه السلسلة الفاخرة للساعات

وعـقارب أنـيقة مـشغولـة بـدقـة شـديـدة عـلى شـكل الحـدود الـخارجـية ألوراق ، بإطار دائري مدبب بدقة Villeret وتتميز

 نـبتة الـمريـمية، إلـى جـانـب عـالمـات الـساعـة بـاألرقـام الـرومـانـية المشغولة بالذهب واإلطار النحيف الجذاب.

الموثوقية، إضافة إلى كفاءة  Villeret Ultraplate ان، يعزز اإلصدار المحدود الجديد منبالنب وكما جميع طرازات

الـخاصـة بـبالنـبان الـمدارة بـالـيد تـشغيال يدوياً  A4B 11الشهـير، تـتيح حـركـة  1150واعـتماداً عـلى عـيار  التشغيل.

ويـتيح هـذا  .مـتوازيـين، وهـي مـزودة بـزنـبرك شـعري عـالـي األداءلـمدة أربـعة أيـام مـن خـالل بـرمـيلين مسـلسلين 

. الهـيكل اسـتمرار نـبض الـطاقـة، مـما يـضمن الـدقـة ابـتداًء مـن الـساعـات األولـى مـن الـعمل وحـتى الـدقـائـق األخـير

الجديدة بمؤشر  Villeret Ultraplate تهتم بالنكبين بشكل خاص بضمان سهولة استخدام ساعاتها ، وقد قامت بتجهيز

ويحـمي ظهـر اإلطـار الـمصنوع مـن الـياقـوت . وهـو مـحفور عـلى الظهـر لـلحفاظ عـلى أناقة الـميناالحتياطي الطاقة. 

الجسور المعاد تصميمها بالكامل بزخارف كوت دو  ، وتتزيناألزرق اآللـية الـمزيـنة بـرقـة لتـعكس صـفاء وجـه الـساعـة

 .الحواف المائلة، باإلضافة إلى ينيف التقليدية ج

زرق ، األ مم، وتأتي بالمينا 7.40بسماكة مم و 40 بإطار قطرهالجديد من البالتين  Villeret Ultraplate تتوفر ساعة

في قطعة  88 منالحصري ويمكن الحصول على هذا اإلصدار . دبوس مشبكمثبت بقفل الزرق األتمساح وسوار جلد ال

 في جميع أنحاء العالم. بالنبان متاجر
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