
نوتاري ولوسي روزاتي دولیة: أودي عامة عالقات 19 36 796 21 41+ھاتف: – إلكتروني: – pr@blancpain.comبرید
إعالمیة:  http://press.blancpain.comصالة

بالنبان فاثومز- فیفتي ورلدمجموعة 2016بازل
المرجعي:  O52A-0240-5000الرقم

 Fifty Fathoms Bathyscaphe ساعة
باللون الرماديمتوفرة اآلن من سیرامیك البالزما 

 

ذات  Fifty Fathoms Bathyscapheمجموعة  اً جدیداً منإصدارللمرة االولى، تقّدم بالنبان 
.باللون الرمادي، والذي یتمیّز بعلبة حاضنة مصنوعة من سیرامیك البالزما العقارب الثالثیة

 ذو العقارب الثالثیة Fifty Fathoms Bathyscapheھا ھي شركة بالنبان تُعید تقدیم إحدى ابرز ساعاتھا، نموذج 
والمزّود بمیناء باللون االزرق الغامق مذّكراً بأعماق البحر. باإلضافة إلى شكلھا الممیز، تتسم ھذه الساعة الجدیدة بإطار 
مصنوع من سیرامیك البالزما باللون الرمادي مع حشیات من السیرامیك باللون االزرق ومؤشرات مصنوعة من مادة 

Liquidmetal®في تفادي التشوھات. كذلك، تأتي العلبة الحاضنة لتسلّط الضوء على التقنیة  ، المزیج المعدني الذي یساھم
، وسیلة اإلنتاج التي تُضفي على لون ھذه الساعة مظھراً معدنیاً باللون الرماديالمستخدمة في إبتكار سیرامیك البالزما 

 Bathyscapheدي في ساعة یُشار إلى أن الشركة كانت قد إستخدمت سیرامیك البالزما باللون الرمادقیقاً. 
Chronographe Flyback Ocean Commitment  2014التي أطلقتھا في العام.

المخصصة للغطس في أواخر خمسینیات القرن الماضي، وذلك  Bathyscapheنماذج ساعات  قّدمتوكانت بالنبان قد 
، برزت ساعات Fifty Fathoms، وإحتفاالً بذكرى إطالق نماذج 2013بإصدارین للرجال والنساء. في العام 

Bathyscaphe  .فالخطوط المتمّوجة مستوحاة من مع ما تتمیز بھ من مزایا جمالیة جدیدة تذّكر باإلصدارات األولى
اإلصدارات السابقة، كما ان العقارب تتسم بمظھر تقلیدي كانت تتمیز بھ الساعات القدیمة الطراز إلى جانب عرض التاریخ 

تعزیز إمكانیة قراءة  بغیةعالوة على ذلك، یشّكل إستخدام مؤشر لّماع على اإلطار نافذة صغیرة.  الذي یبرز من خالل
. Bathyscapheواضحة مستمدة من اإلصدار االصلي من ساعات الوقت بوضوح أثناء الغوص، لمسة 

لتحّكم بدورانھ من خالل وعلى غرار كافة ساعات الغطس المرموقة، زّود كل نموذج بإطار دّوار احادي اإلتجاه یتم ا
یعمل عقرب الثواني الكبیر كمؤشر على دوران الساعة. ف، خالل الغوص أما طقطقات محددة بعكس إتجاه دوران الساعة.

متر.  300بار، اي عمق یناھز  30مقاومة لتسّرب المیاه حتى ضغط  Fifty Fathoms Bathyscaphe یُذكر بأن ساعة 
ذاتي التعبئة، والذي یتمیز  1315مع العیار الشھیر  Fifty Fathoms Bathyscapheمن الناحیة التقنیة، تنبض ساعة 

والمتّصلة بتسلسل  تھ النابضة الثالثافاسطوانھو بالفعل إنجاز تقني أصیل، بمتانتھ وأدائھ اإلستثنائي في ضبط الوقت. 
ھة یمكن رؤیة ھذه اآللیة من خالل الجطاقة ثابتة لھذه الساعة. تضمن طاقة إحتیاطیة سخیة تدوم حتى خمسة أیام، موفرة 

الخلفیة المصنوعة من الكریستال الصفیري الشفاف، والتي تُتیح لمالك الساعة التأمل بالمزایا العصریة والتقنیة التي تتمیز 
والذي یعتبر مادة مبتكرة تستخدم في صناعة الساعات لما  د ھذا العیار بزنبرك توازن مصنوع من السیلیكونكذلك، زوّ  بھا.

ً خفیفاً، مقاومة قویة للصدمات باإلضافة إلى تتمیز بھ من خصائص أساسیة مقاومة : كثافة منخفضة تُضفي علیھ وزنا
.للحقول المغناطیسیة
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بالنبان ورلدمجموعة فیفتي فاثومز - 2016بازل
O52A-0240-5000الرقم المرجعي: 

Fifty Fathoms Bathyscapheساعة
البالزما سیرامیك من اآلن الرماديمتوفرة باللون

بالنبان تقّدم االولى، منإصدارللمرة جدیداً Fiftyمجموعةاً Fathoms Bathyscapheذات
الثالثیة البالزماالعقارب سیرامیك من مصنوعة حاضنة بعلبة یتمیّز والذي الرمادي، .باللون

نموذج ساعاتھا، ابرز إحدى تقدیم تُعید بالنبان شركة ھي الثالثیةFifty Fathoms Bathyscapheھا العقارب ذو
بإطار الجدیدة الساعة ھذه تتسم الممیز، شكلھا إلى باإلضافة البحر. بأعماق مذّكراً الغامق االزرق باللون بمیناء والمزّود
مادة من مصنوعة ومؤشرات االزرق باللون السیرامیك من حشیات مع الرمادي باللون البالزما سیرامیك من مصنوع

Liquidmetal®یساھم الذي المعدني المزیج التقنیة، على الضوء لتسلّط الحاضنة العلبة تأتي كذلك، التشوھات. تفادي في
البالزما سیرامیك إبتكار في الرماديالمستخدمة ًباللون معدنیا مظھراً الساعة ھذه لون على تُضفي التي اإلنتاج وسیلة ،

الرمادقیقاً. باللون البالزما سیرامیك إستخدمت قد كانت الشركة أن إلى ساعةیُشار في  Bathyscapheدي
Chronographe Flyback Ocean Commitmentالعام في أطلقتھا .2014التي

قد بالنبان ساعاتقّدمتوكانت وذلكBathyscapheنماذج الماضي، القرن خمسینیات أواخر في للغطس المخصصة
العام والنساء. في للرجال نماذج2013بإصدارین إطالق بذكرى وإحتفاالً ،Fifty Fathomsساعات برزت ،

Bathyscaphe.األولى باإلصدارات تذّكر جدیدة جمالیة مزایا من بھ تتمیز ما منمع مستوحاة المتمّوجة فالخطوط
التاریخ عرض جانب إلى الطراز القدیمة الساعات بھ تتمیز كانت تقلیدي بمظھر تتسم العقارب ان كما السابقة، اإلصدارات

خالل من یبرز صغیرة. الذي اإلطارنافذة على لّماع مؤشر إستخدام یشّكل ذلك، على قراءةبغیةعالوة إمكانیة تعزیز
لمسة الغوص، أثناء بوضوح ساعاتالوقت من االصلي اإلصدار من مستمدة . Bathyscapheواضحة

ا یتم اإلتجاه احادي دّوار بإطار نموذج كل زّود المرموقة، الغطس ساعات كافة غرار خاللوعلى من بدورانھ لتحّكم
الساعة. دوران إتجاه بعكس محددة الغوصأماطقطقات الساعة. ف،خالل دوران على كمؤشر الكبیر الثواني عقرب یعمل

ساعة بأن ضغطFifty Fathoms Bathyscapheیُذكر حتى المیاه لتسّرب یناھز30مقاومة عمق اي متر. 300بار،
ساعة تنبض التقنیة، الناحیة الشھیرFifty Fathoms Bathyscapheمن العیار یتمیز1315مع والذي التعبئة، ذاتي

الوقت.  ضبط في اإلستثنائي وأدائھ أصیل،بمتانتھ تقني إنجاز بالفعل الثالثافاسطوانھو النابضة بتسلسلتھ والمتّصلة
موفرة أیام، خمسة حتى تدوم سخیة إحتیاطیة طاقة الساعة. تضمن لھذه ثابتة الجطاقة خالل من اآللیة ھذه رؤیة ھةیمكن

تتمیز التي والتقنیة العصریة بالمزایا التأمل الساعة لمالك تُتیح والتي الشفاف، الصفیري الكریستال من المصنوعة الخلفیة
زّوبھا. السیلیكونكذلك، من مصنوع توازن بزنبرك العیار ھذا لماد الساعات صناعة في تستخدم مبتكرة مادة یعتبر والذي

أساسیة خصائص من بھ إلىتتمیز باإلضافة للصدمات قویة مقاومة خفیفاً، وزناً علیھ تُضفي منخفضة كثافة مقاومة:
المغناطیسیة .للحقول
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بالنبان فاثومز- فیفتي 2016بازل ورلد مجموعة
المرجعي:  O52A-0240-5000الرقم

Fifty Fathoms Bathyscapheساعة
البالزما سیرامیك من اآلن الرماديمتوفرة باللون

بالنبان تقّدم االولى، منإصدارللمرة جدیداً Fiftyمجموعةاً Fathoms Bathyscapheذات
الثالثیة البالزماالعقارب سیرامیك من مصنوعة حاضنة بعلبة یتمیّز والذي الرمادي، .باللون

نموذج ساعاتھا، ابرز إحدى تقدیم تُعید بالنبان شركة ھي الثالثیةFifty Fathoms Bathyscapheھا العقارب ذو
بإطار الجدیدة الساعة ھذه تتسم الممیز، شكلھا إلى باإلضافة البحر. بأعماق مذّكراً الغامق االزرق باللون بمیناء والمزّود
مادة من مصنوعة ومؤشرات االزرق باللون السیرامیك من حشیات مع الرمادي باللون البالزما سیرامیك من مصنوع

Liquidmetal®یساھم الذي المعدني المزیج التقنیة، على الضوء لتسلّط الحاضنة العلبة تأتي كذلك، التشوھات. تفادي في
البالزما سیرامیك إبتكار في الرماديالمستخدمة ًباللون معدنیا مظھراً الساعة ھذه لون على تُضفي التي اإلنتاج وسیلة ،

الرمادقیقاً. باللون البالزما سیرامیك إستخدمت قد كانت الشركة أن إلى ساعةیُشار في  Bathyscapheدي
Chronographe Flyback Ocean Commitmentالعام في أطلقتھا .2014التي

قد بالنبان ساعاتقّدمتوكانت وذلكBathyscapheنماذج الماضي، القرن خمسینیات أواخر في للغطس المخصصة
العام والنساء. في للرجال نماذج2013بإصدارین إطالق بذكرى وإحتفاالً ،Fifty Fathomsساعات برزت ،

Bathyscaphe.األولى باإلصدارات تذّكر جدیدة جمالیة مزایا من بھ تتمیز ما منمع مستوحاة المتمّوجة فالخطوط
التاریخ عرض جانب إلى الطراز القدیمة الساعات بھ تتمیز كانت تقلیدي بمظھر تتسم العقارب ان كما السابقة، اإلصدارات

خالل من یبرز صغیرة. الذي اإلطارنافذة على لّماع مؤشر إستخدام یشّكل ذلك، على قراءةبغیةعالوة إمكانیة تعزیز
لمسة الغوص، أثناء بوضوح ساعاتالوقت من االصلي اإلصدار من مستمدة . Bathyscapheواضحة

ا یتم اإلتجاه احادي دّوار بإطار نموذج كل زّود المرموقة، الغطس ساعات كافة غرار خاللوعلى من بدورانھ لتحّكم
الساعة. دوران إتجاه بعكس محددة الغوصأماطقطقات الساعة. ف،خالل دوران على كمؤشر الكبیر الثواني عقرب یعمل

ساعة بأن ضغطFifty Fathoms Bathyscapheیُذكر حتى المیاه لتسّرب یناھز30مقاومة عمق اي متر. 300بار،
ساعة تنبض التقنیة، الناحیة الشھیرFifty Fathoms Bathyscapheمن العیار یتمیز1315مع والذي التعبئة، ذاتي

الوقت.  ضبط في اإلستثنائي وأدائھ أصیل،بمتانتھ تقني إنجاز بالفعل الثالثافاسطوانھو النابضة بتسلسلتھ والمتّصلة
موفرة أیام، خمسة حتى تدوم سخیة إحتیاطیة طاقة الساعة. تضمن لھذه ثابتة الجطاقة خالل من اآللیة ھذه رؤیة ھةیمكن

تتمیز التي والتقنیة العصریة بالمزایا التأمل الساعة لمالك تُتیح والتي الشفاف، الصفیري الكریستال من المصنوعة الخلفیة
زّوبھا. السیلیكونكذلك، من مصنوع توازن بزنبرك العیار ھذا لماد الساعات صناعة في تستخدم مبتكرة مادة یعتبر والذي

أساسیة خصائص من بھ إلىتتمیز باإلضافة للصدمات قویة مقاومة خفیفاً، وزناً علیھ تُضفي منخفضة كثافة مقاومة:
المغناطیسیة .للحقول

وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت
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وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت

نوتاري ولوسي روزاتي دولیة: أودي عامة عالقات 19 36 796 21 41+ھاتف: – إلكتروني: – pr@blancpain.comبرید
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لزنبرك التوازن ھندسة مثالیة تقریباً، فتساھم بالتالي في تحسین ثبات الدورة الزمنیة مما الشك فیھ، توفر ھذه الخصائص 
، مع glucydurللساعات الریاضیة، وھو مزّود بعجلة میزان قویة من نوع  1315صمم العیار  آللیة الحركة ودقة الساعة.

ً دیالً متقنأكبر وتعبراغي ضبط مصّغرة مصنوعة من الذھب ومربّعة الرأس بما یضمن دقة  تتوفر ھذه الساعة مع خیار . ا
 .شراعثالث حلقات أو إصدار من نسیج  مع NATOمن حزامین: حزام من نسیج 
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