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إلتزام بالنبان بالمحيط
فيفتي فاثومز 5008-11B40-52A

بالنبان تُطلق اإلصدار الثالث من سلسلة ساعات
Blancpain Ocean Commitment
في مناسبة إنعقاد اليوم العالمي للمحيطات ،قامت شركة بالنبان ممثلة برئيسها والرئيس التنفيذي ’مارك حايك‘ ،بكشف النقاب عن
اإلصدار الثالث والمحدود من ساعات الغطس  .Blancpain Ocean Commitmentيُشار إلى أنه عند شراء إحدى هذه النماذج
المحدودة اإلصدار بـ 250ساعة ،يُساهم كل من عمالء بالنبان في أعمالها الهادفة لحماية المحيطات .من هنا ،تلتزم هذه العالمة التجارية
في وهب مبلغ وقدره ألف يورو من قيمة بيع كل ساعة ،أي ما مجموعه  250.000يورو مخصصة لحملة بالنبان الداعمة والواسعة
النطاق.
منذ إطالق مجموعة ساعات فيفتي فاثومز -أول ساعة غطس عصرية -في العام  ،1953حافظت بالنبان على إلتزامها المتواصل
إلستكشاف عالم المحيطات ،المحافظة عليه كما وفهم خفاياه بطريقة أفضل .على مدى السنوات الـ 65االخيرة ،تكثّفت وتنّوعت أعمال
بالنبان وإلتزامها بالمحيطات من خالل التأسيس لشراكات عديدة .قبل أربع سنوات ،وباإلضافة إلى دعم بالنبان السنوي للعمليات
اإلستكشافية والمشاريع الهامة المتمحورة حول جغرافيا البحار ،قدّمت هذه العالمة التجارية أول سلسلة محدودة اإلصدار من ساعات إلتزام
بالنبان بالمحيط ) .)BOCونظرا ً للنجاح الكبير الذي حققته هذه الساعة والرسالة اإليجابية التي تعبّر عنها ،قام المصنع بتجديد هذه المبادرة
في العام  2016ليُعاود هذا العام ايضا ً الكشف عن الساعة الثالثة من هذه المجموعة.
وتتسم ساعة  Fifty Fathoms Ocean Commitment IIIبالخصائص الرئيسية التي تميّز هذا النموذج منذ العام  ،1953والتي ساهمت
في تحديد هوية إحدى أبرز ساعات الغطس التي شهدها قطاع صناعة الساعات على اإلطالق .من هذا المنطلق ووفا ًء لهويتها االصلية،
زودت الساعة الجديدة بآلية حركة موثوقة وصلبة ذات تعبئة ذاتية ،هي عبارة عن العيار  1151الذي يختزن طاقة إحتياطية تدوم حتى
ّ
أربعة أيام .كذلك ،زود الميزان بزنبرك من السيليكون – المادة المميزة بمقاومتها للحقول المغناطيسية .يُشار إلى أن حماية آلية الحركة ال
زودت العلبة الحاضنة بجهة خلفية
تحتاج لعلبة حاضنة داخلية مصنوعة من الحديد الناعم ،الحل الذي كان معتمدا ً في الماضي .من جهتهاّ ،
صفيرية شفافة توفّر رؤية واضحة لزخرفة خطوط  Côtes de Genèveعلى آلية الحركة ،إلى جانب نابض التعبئة الذهبي الذي يحمل
مكونة من مزيج  NACالمعدني المؤلف من البالتينوم .تصل مقاومة هذه الساعة
نقش عبارة  Ocean Commitmentويتّسم بلمسة نهائية ّ
دوار أحادي اإلتجاه – السمة الضرورية في
ّ
مزودة بإطار ّ
لتسرب المياه حتى ضغط  30بار ،اي ما يوازي عمق  300متر تقريباً ،كما انها ّ
ساعة غطس .تتألق هذه الساعة بلونها االزرق الذي يُذ ّكر بالمحيطات والحلقة الصفيرية المقاومة للخدش البارزة فوق اإلطار ،السمة
المبتكرة التي كانت بالنبان قد قد ّمتها في العام  .2003وفي سبيل ضمان سهولة فائقة لقراءة الوقت تحت الماءُ ،
طليت مؤشرات الساعة
الكبيرة كما والعالمات على الميناء والعقارب بمادة ® .Super-LumiNovaكذلك ،يبرز اللون االزرق الداكن الذي يزدان به اإلطار على
الميناء أيضاً ،علما ً بأنه يحمل شعار ساعة  BOCعند عالمة الساعة .6
تتوفر ساعة  Fifty Fathoms Ocean Commitment IIIالجديدة بعلبة حاضنة مصنوعة من الفوالذ الممشط وقطر يبلغ  40ملم،
زودت هذه الساعة بحزام من قماش الشراع أو نسيج ناتو،
الحجم الحصري
ّ
المكرس فقط لساعات فيفتي فاثومز المحدودة اإلصدار .كذلكّ ،
واللذين يتناسقان مع لون الميناء واإلطار.
تجدر اإلشارة إلى أن كل نموذج من سلسلة  BOCالجديدة والمحدودة بـ 250ساعة يحمل رقما ً فردياً ،كما يحصل كل عميل على نسخة
مرقّمة يدويا ً من كتاب  Edition Fifty Fathomsالذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة على إصداره .يضم هذا اإلصدار صورا ً أخآذة
باللونين االبيض واالسود تم إلتقاطها تحت الماء ،والتي ُ
طبعت على صفحات مجلّدة بواسطة براغٍ قابلة لإلزالة ،بما يُتيح بالتالي لمالك
الكتاب إختيار صورة وسحبها بغية وضعها ضمن إطار الصورة المرفق بالكتاب.
عالوة على ذلك ،يحق لكل من يشتري ساعة  Fifty Fathoms Ocean Commitment IIIالتسجيل في عضوية دائرة Blancpain
 Ocean Commitment Circleالتي تُتيح له الحصول على مزايا حصرية تشمل الدعوات الخاصة لمناسبات  BOCوالمؤتمرات
تمولها بالنبان.
المتمحورة حول البعثات العلمية المتواصلة التي ّ
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