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 ساعة بالنبان الخاصة بعید الحب 2016
اب  نموذج ‘الیدي بیرد’ جذّ

ھا ھي شركة بالنبان تخط فصال ً جدید اً من قصة الحب الطویلة االمد التي تربطھا بالسیدات. ففي ھذا الفصل الـ16 الجدید، عمل 
  . المصنع في لوبراسوس على تجسید حلم تقدیم إصدار محدود وخاص بعید الحب 2016 من نموذج ‘الیدي بیرد’

مما ال شك فیھ، كان نموذج ‘الیدي بیرد’ الممیز، والذي تقدّمھ بالنبان ضمن المجموعة النسائیة منذ العام 1956، عبارة عن أصغر 
ساعة دائریة في العالم، والتي إشتھرت بحجمھا الصغیر المقّوس بدقة تامة لتصبح بالتالي رمز اً بارز اً في أكثر یوم رومنسي من 

 . السنة

من ھنا، إبتكرت بالنبان لھذه المناسبة میناء ً من عرق اللؤلؤ المزدان بأحجار ألماس بّراقة تقطیع بریلیانت. وفي لمسة مثالیة على وجھ 
 . الساعة، یبرز قلب مصنوع من عرق اللؤلؤ المطعّم بالخشب والذي یتألأل مع أحجار األلماس والیاقوت على الجھة العلیا

كذلك، یتألق نموذج ساعة Ladybird Saint Valentine’s Day 2016 بعلبتھ الحاضنة المصنوعة من الذھب االبیض بقطر 21.5 
ملم، والتي تزدان بإطار مرّصع بأحجار من االلماس یزید حجمھا عن 0.5 قیراط اً. أما في قلب ھذا النموذج الذي یضم عقربین، 

تنبض آلیة حركة ذات تعبئة ذاتیة من نوع 6150 بقطر 15.7 ملم: إحدى أصغر اآللیات في العالم والتي باتت مزّودة الیوم بزنبرك 
  . توازن من السیلیكون

وتجسید اً للحب من أول نظرة، یبرز على ھذه الساعة قلب یخترقھ سھم عند عالمة الساعة 6. ھذه الحلیة القابلة للفصل مصنوعة من 
الذھب االبیض مع قلب من الیاقوت وسھم ماسي. یُشار إلى أن حلي بالنبان كانت قد أطلقت للمرة االولى في معرض بازل ورلد في 
العام 2015، وقد إبتكرتھا الشركة لنموذج ‘الیدي بیرد’ بحیث یسھل فصلھا عند عالمة الساعة 12 أو 6 وفق اً لما ترغب بھ مالكتھا 

 . المحظوظة

ساعة Ladybird Saint Valentine’s Day 2016 ممیزة أیض اً بحزام مصنوع من جلد العجل، وھي متوفرة بإصدار منقوش، 
مرقّم ومحدود بـ 99 قطعة. 
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