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2018معرض بازل ورلد   فاتومزمجموعة فيفتي  -بالنبان
63A-1110-5052الرقم المرجعي 

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s ساعة
 

 ساعاتتطّور اسلوب  -Fifty Fathomsساعة  طرحأي بعد مرور ثالث سنوات على  -1956منذ إطالقها في العام 
Bathyscaphe  تقديم مؤشرات جريئة على الميناء  القرن الماضي سبعينياتفقد شهدت حقبة  مرور الزمن.من بالنبان مع

 Bathyscaphe Day Date. من هنا، تُجّسد ساعة 3مع أعداد عربية ونوافذ ليوم االسبوع والتاريخ عند عالمة الساعة 
70s  التقنية العصرية الحالية. ة بمزايا بالنبانمتميّزلشكل هذا النموذج،  -قطعة فقط 500والمحدودة بإصدار من  –الجديدة 

 

مع تقديمها لعدد قليل من ساعات  Bathyscapheالقرن الماضي، عمدت بالنبان إلى تطوير نماذج مجموعة   سبعينياتخالل 
اعية واعداد عربية شعات مستطيلة الشكل لنماذج بحلقة ميناء فضية مع مؤشرتتسم هذه ابرموز جمالية جديدة.  المتألقةالغطس 

 Fifty Fathomsلكل خمس دقائق. وقد إستمد نموذج بالنبان الجديد اإللهام من هذا االسلوب الفريد بغية إبتكار ساعة 
Bathyscaphe Day Date 70s وبالفعل، يعكس الميناء في هذا اإلصدار المحدود لشكل النموذج العائد لسبعينيات القرن .

مة، يتمتع هذا النموذج المميز بلونه يوعلى غرار الساعة القد. 3ليوم االسبوع والتاريخ عند عالمة الساعة  مؤشراتالماضي، مع 
الرمادي المتدّرج، والذي يبدأ داكناً على المحيط الخارجي لتخف حدته بإتجاه وسط الساعة، بما يُضفي بالتالي بُعداً أكبر على حجم 

 لقراءة الوقت. الميناء المعزز من جهته بسهولة أكبر

رة وفي حين إستمدت المزايا الجمالية في هذه الساعة من تاريخ هذه العالمة التجارية، إال أنها تستفيد تماماً من اآلليات التقنية المتطوّ 
حادي االتجاه المميزة بلمسة نهائية لّماعة، بإطار دّوار أ -ملم 43قطر يبلغ  –. من هنا، زّودت العلبة اليوم التي تشتهر بها بالنبان

 (.Liquidmetal®يتّسم بأجزاء من السيراميك ومؤشرات مطلية بالمعدن السائل )

مع إمكانية اإلختيار قطعة فقط،  500بإصدار محدود من   Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70sتتوفر ساعة 
وار س باإلضافة إلىنسيج ناتو،  التالية: حزام من الجلد المعتّق، حزام مصنوع من قماش الشراع او من بين أحد االحزمة االربعة

من الفوالذ.
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مرور ثالث سنوات على -1956منذ إطالقها في العام اسلوب-Fifty Fathomsساعةطرحأي بعد ساعاتتطّور
Bathyscapheبالنبان مع حقبةمرور الزمن.من الماضيسبعينياتفقد شهدت جريئة على الميناءالقرن مؤشرات تقديم
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مجموعةسبعينياتخالل نماذج تطوير بالنبان إلى عمدت الماضي، من ساعاتBathyscapheالقرن قليل تقديمها لعدد مع
جديدة.المتألقةالغطس مؤشرتتسم هذه ابرموز جمالية مع ميناء فضية الشكللنماذج بحلقة مستطيلة عربية شعات اعية واعداد
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مة، يتمتع هذا النموذج المميز بلونه يوعلى غرار الساعة القد. 3ليوم االسبوع والتاريخ عند عالمة الساعة  مؤشراتالماضي، مع 
على حجم  أكبر بُعداً بالتالي يُضفي بما الساعة، وسط بإتجاه حدته لتخف الخارجي المحيط على داكناً يبدأ والذي المتدّرج، الرمادي

لقراءة الوقت.الميناء المعزز من جهته بسهولة أكبر

المتطّو التقنية اآلليات من تماماً تستفيد أنها إال التجارية، العالمة هذه رةوفي حين إستمدت المزايا الجمالية في هذه الساعة من تاريخ
بالنبان العلبةاليومالتي تشتهر بها زّودت هنا، من أ-ملم43قطر يبلغ –. دّوار بإطار لّماعة، نهائية بلمسة حادي االتجاه المميزة

( بالمعدن السائل مطلية ومؤشرات السيراميك من بأجزاء (.Liquidmetal®يتّسم

Fiftyتتوفر ساعة Fathoms Bathyscaphe Day Date 70sمن محدود فقط،500بإصدار مع إمكانية اإلختيارقطعة
منبين أحد االحزمة االربعة او الشراع قماش من مصنوع حزام المعتّق، الجلد من حزام وار سباإلضافة إلىنسيج ناتو، التالية:

من الفوالذ.
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