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 تتألق بساعتین استثنائیتین بالمینا األزرق الفاخر Villeretمجموعة ساعات 
 

یرتبط ارتباطاً  الذي باتزرق فائق التألق، باللون األأناقة أكثر مجموعاتھا كالسیكیة  بتعزیزھذا العام، بالنبان تقوم دار 
 : ساعة  Villeret من الذھب األحمر من مجموعةاستثنائیتین وثیقاً بھویة دار بالنبان، حیث تم استخدامھ في ساعتین 

Quantième Complet  وساعةUltraplate . 
 
 

بنقاء   Villeret تتمیز نماذجو. 1735عام  بالنبان على اسم القریة التي تأسست فیھا دار Villeret تسمیة مجموعةتم 
ھذه المجموعة االستثنائیة والفریدة من نوعھا،  تتألقالتطور التقني لحركاتھا المصنعة، حیث خطوطھا وأناقتھا الخالدة و

 . الداكنباللون األزرق رائدتین بساعتین 

بشكل متناغم بین التقویم الكامل ومراحل أطوار القمر، ویتمیز المینا  Villeret Quantième Complete یجمع نموذج
، تقویم ممیز بعقرب متموج ومعرض أطوار القمر  12:00بفتحات سریة تشیر إلى یوم األسبوع والشھر عند موقع الساعة 

ذاتیة الملء مزودة  6654. ھذه الساعة مدعومة بحركة 06:00اعة ي في المركز عند موقع السمع رمز یشیر إلى وجھ جدّ 
ضبط التقویم الكامل في أي وقت دون  سیتمكن مالك الساعة منللوظائف. وبالتالي  خاطئبنظام أمان یحمیھا من أي استخدام 

 أیضاً   Villeret Quantième Complete ساعات التقویم التقلیدیة. تم تجھیز طراز بخالف، الحركةعلى  تأثیر سلبيأي 
ضاغط إلى  دون الحاجةما یتیح ضبط جمیع المعلومات بضغطة إصبع ل العروة حاصلة على براءة اختراع، بمصححات أسف

 .األدوات
 

ویستكمل أناقة واجھة راقیة ومعاصرة من الرموز الجمالیة للمجموعة.  بمزایااألنیقة  Villeret Ultraplate ساعة تتمیز
لضمان التوازن البصري وقابلیة القراءة  ممیز حجم، ب3مع نافذة للتاریخ عند الساعة لثواني ومركزي ل الساعة، عقرب كبیر

، والتي تضمن احتیاطي طاقة لمدة أربعة أیام بفضل استخدام اثنین ذاتیة اللولب 1151ویتم تشغیل ھذه الساعة بحركة المثلى. 
 .داءاأل فائقة  والنوابضمن البرامیل المقترنة بالسلسلة 

 
اللون األزرق استخدام  ، ویعودول مرةملم أل 40الجدیدة بمینا أزرق داكن مع علبة من الذھب األحمر  النماذجتقترن ھذه 

لقاً استثنائیاً بفضل اللمسات النھائیة على المینا ویمنحھا تأللنبل والرقي، حیث یتغلغل إلى عمق الساعة  رمزنظراً العتباره 
بمؤشرات للساعات بأرقام رومانیة مصنوعة من الذھب  Villeret الواجھة الزرقاء لھذا الثنائي من ساعاتالفاخر. تم تزیین 
تتشكل عقارب الساعة والدقیقة بتصامیم أوراق المریمیة، یحمل عقرب الثواني األحرف رفیعة، وبینما  األحمر وعقارب

 .جاك بالنبان-سم مؤسس العالمة، جیھاناألولى إل
 

 ، وتتألق الجدیدة في الواجھة الخلفیة Villeret Ultraplateو  Villeret Quantième Completeاعات یتجلى سحر س
 Côtes de Genèveالحركات المرئیة بغطاء خلفي من كریستال الیاقوت، بزخارف تم تصمیمھا بعنایة ، مثل زخارف 

 سواربتتمیز ھذه الساعات األنیقة تأرجحة، كما ان الذھب األحمر المالتي تزین الجسور ونمط قرص العسل الرائع على أوز
 من جلد  التمساح األزرق بظل داكن یحاكي ظالل الساعة.
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