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2018معرض بازل ورلد   مجموعة فيفتي فاثومز -بالنبان
B52A-1110-5054الرقم المرجعي 

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneساعة 

 
 . من هنا، تعزز بالنبان1956منذ إطالقه في العام  Fifty Fathomsدعامة مجموعة  Bathyscapheلطالما شّكل نموذج 

هذه المجموعة محافظة على تراثها الرياضي وسماتها الجمالية البارزة من جهة، ومزّودة إياها بآليتي التقويم الكامل 
.من جهة ثانية والمرحلة القمرية

 

لشركة الجديدة لمزيج يجمع بين سمتين أساسيتين  Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتجّسد ساعة 
كما وعرض التقويم الكامل مع المرحلة القمرية والذي الخاصة بالغطس  Fifty Fathomsنماذج ل الرياضية هويةالبالنبان، 

بهاً ويبرز العرض التصميمي في الساعة الجديدة مشاتراثية يقّدمها المصنع في مجموعة فيلوريه بوجه التحديد.  وظيفةيعتبر 
للتاريخ  يُشاريوم االسبوع والشهر ضمن نوافذ خاصة، في حين  رضيُعان الكالسيكية، حيث لذلك المعتمد في ساعات بالنب

بواسطة عقرب إضافي يدور من حول محيط الميناء الداخلي، كما وتتألق المرحلة القمرية ضمن نافذة كبير جداً عند عالمة 
ً من فلسفة بالنبان المتمحورة حول حماية آلياتها من أي سوء إستخدام محتمل من قبل مالك الساعة، تضم . 6الساعة  وإنطالقا

الجديدة سمة أمان خاصة. وبالتالي، حتى وإن قام مالك الساعة بتعديل التقويم خالل تبديل  Bathyscapheآلية التقويم في ساعة 
 هيكليات التقويم المتعارف عليها. تواجههاكتلك التي قد  التكسير ماالتإحت منتصف الليل، تكون اآللية محمية ضد

رض بيانات التقويم في ساعة أو على اليابسة، تُع الماءوفي سبيل ضمان وضوح أمثل لقراءة الوقت، إن كان ذلك تحت 
Bathyscaphe  بحيث تحتل المؤشرات والعقارب الرئيسية مركز الصدارة ال سيما وان  غير بارز جداً  جانبيالجديدة بشكل

كذلك، طليت هذه العناصر بمادة لّماعة تتباين هذه األخيرة تتميز بمظهرها التقليدي المعتمد لساعات الغطس القديمة الطراز. 
 بشكل مذهل مع الميناء ذو اللون الرمادي النيزكي.

ملم،  43من الفوالذ يبلغ قطرها بعلبة حاضنة  Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتتوفر ساعة 
زّودت هذه الساعة بإطار دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من السيراميك ومؤشرات مطلية وهي مميزة بلمسة نهائية لّماعة. 

م، يمكن اإلختيار بين حزام مصنوع المادتين الشهيرتين بصالبتهما. في ما يتعلّق بالحزا(، Liquidmetal®بالمعدن السائل )
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، باإلضافة إلى سوار معدني أيضاً. يُذكر بأن النسخة المزّودة بحزام من نسيج ناتو كانت قد 
برزت في ستينيات القرن الماضي، وذلك عندما كانت وزارة الدفاع البريطانية تبحث عن حزام صلب لتزويد ساعاتها 

الذي يُشير إلى االحرف االولى من إسم "منظمة حلف شمال االطلسي". و NATOاالصول التي يعكسها إسمها  العسكرية،
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Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneساعة 

 . من هنا، تعزز بالنبان1956منذ إطالقه في العام  Fifty Fathomsدعامة مجموعة  Bathyscapheلطالما شّكل نموذج 
هذه المجموعة محافظة على تراثها الرياضي وسماتها الجمالية البارزة من جهة، ومزّودة إياها بآليتي التقويم الكامل 

.من جهة ثانية والمرحلة القمرية

لشركة الجديدة لمزيج يجمع بين سمتين أساسيتين  Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتجّسد ساعة 
كما وعرض التقويم الكامل مع المرحلة القمرية والذي الخاصة بالغطس  Fifty Fathomsنماذج ل الرياضية هويةالبالنبان، 

بهاً ويبرز العرض التصميمي في الساعة الجديدة مشاتراثية يقّدمها المصنع في مجموعة فيلوريه بوجه التحديد.  وظيفةيعتبر 
للتاريخ  يُشاريوم االسبوع والشهر ضمن نوافذ خاصة، في حين  رضيُعان الكالسيكية، حيث لذلك المعتمد في ساعات بالنب

بواسطة عقرب إضافي يدور من حول محيط الميناء الداخلي، كما وتتألق المرحلة القمرية ضمن نافذة كبير جداً عند عالمة 
ً من فلسفة بالنبان المتمحورة حول حماية آلياتها من أي سوء إستخدام محتمل من قبل مالك الساعة، تضم . 6الساعة  وإنطالقا

الجديدة سمة أمان خاصة. وبالتالي، حتى وإن قام مالك الساعة بتعديل التقويم خالل تبديل  Bathyscapheآلية التقويم في ساعة 
 هيكليات التقويم المتعارف عليها. تواجههاكتلك التي قد  التكسير ماالتإحت منتصف الليل، تكون اآللية محمية ضد

رض بيانات التقويم في ساعة أو على اليابسة، تُع الماءوفي سبيل ضمان وضوح أمثل لقراءة الوقت، إن كان ذلك تحت 
Bathyscaphe  بحيث تحتل المؤشرات والعقارب الرئيسية مركز الصدارة ال سيما وان  غير بارز جداً  جانبيالجديدة بشكل

كذلك، طليت هذه العناصر بمادة لّماعة تتباين هذه األخيرة تتميز بمظهرها التقليدي المعتمد لساعات الغطس القديمة الطراز. 
 بشكل مذهل مع الميناء ذو اللون الرمادي النيزكي.

ملم،  43من الفوالذ يبلغ قطرها بعلبة حاضنة  Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتتوفر ساعة 
زّودت هذه الساعة بإطار دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من السيراميك ومؤشرات مطلية وهي مميزة بلمسة نهائية لّماعة. 

م، يمكن اإلختيار بين حزام مصنوع المادتين الشهيرتين بصالبتهما. في ما يتعلّق بالحزا(، Liquidmetal®بالمعدن السائل )
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، باإلضافة إلى سوار معدني أيضاً. يُذكر بأن النسخة المزّودة بحزام من نسيج ناتو كانت قد 
برزت في ستينيات القرن الماضي، وذلك عندما كانت وزارة الدفاع البريطانية تبحث عن حزام صلب لتزويد ساعاتها 

الذي يُشير إلى االحرف االولى من إسم "منظمة حلف شمال االطلسي". و NATOاالصول التي يعكسها إسمها  العسكرية،
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Fifty Fathoms Bathyscapheساعة Quantième Complet Phase de Lune

 . من هنا، تعزز بالنبان1956منذ إطالقه في العام  Fifty Fathomsدعامة مجموعة  Bathyscapheلطالما شّكل نموذج 
الكامل التقويم إياها بآليتي ومزّودة جهة، من البارزة الجمالية وسماتها الرياضي تراثها على محافظة المجموعة هذه

القمرية .من جهة ثانيةوالمرحلة

ساعة بين سمتين أساسيتينBathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتجّسد يجمع لشركةالجديدة لمزيج
كما وعرض التقويم الكامل مع المرحلة القمرية والذي الخاصة بالغطس  Fifty Fathomsنماذج ل الرياضية هويةالبالنبان، 

بهاً ويبرز العرض التصميمي في الساعة الجديدة مشاتراثية يقّدمها المصنع في مجموعة فيلوريه بوجه التحديد.  وظيفةيعتبر 
للتاريخ  يُشاريوم االسبوع والشهر ضمن نوافذ خاصة، في حين  رضيُعان الكالسيكية، حيث لذلك المعتمد في ساعات بالنب

بواسطة عقرب إضافي يدور من حول محيط الميناء الداخلي، كما وتتألق المرحلة القمرية ضمن نافذة كبير جداً عند عالمة 
ً من فلسفة بالنبان المتمحورة حول حماية آلياتها من أي سوء إستخدام محتمل من قبل مالك الساعة، تضم . 6الساعة  وإنطالقا

الجديدة سمة أمان خاصة. وبالتالي، حتى وإن قام مالك الساعة بتعديل التقويم خالل تبديل  Bathyscapheآلية التقويم في ساعة 
هيكليات التقويم المتعارف عليها. تواجههاكتلك التي قد  التكسير ماالتإحت منتصف الليل، تكون اآللية محمية ضد

تحت ذلك كان إن الوقت، ضمان وضوح أمثل لقراءة تُعالماءوفي سبيل اليابسة، على في ساعةأو التقويم بيانات رض
Bathyscaphe  بحيث تحتل المؤشرات والعقارب الرئيسية مركز الصدارة ال سيما وان  غير بارز جداً  جانبيالجديدة بشكل

كذلك، طليت هذه العناصر بمادة لّماعة تتباين هذه األخيرة تتميز بمظهرها التقليدي المعتمد لساعات الغطس القديمة الطراز. 
بشكل مذهل مع الميناء ذو اللون الرمادي النيزكي.

يبلغ قطرهابعلبة حاضنةBathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتتوفر ساعة الفوالذ ملم، 43من
زّودت هذه الساعة بإطار دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من السيراميك ومؤشرات مطلية وهي مميزة بلمسة نهائية لّماعة. 

م، يمكن اإلختيار بين حزام مصنوع المادتين الشهيرتين بصالبتهما. في ما يتعلّق بالحزا(، Liquidmetal®بالمعدن السائل )
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، باإلضافة إلى سوار معدني أيضاً. يُذكر بأن النسخة المزّودة بحزام من نسيج ناتو كانت قد 
صلب لتزويد ساعاتها  تبحث عن حزام البريطانية الدفاع كانت وزارة الماضي، وذلك عندما القرن في ستينيات برزت

الذي يُشير إلى االحرف االولى من إسم "منظمة حلف شمال االطلسي". وNATOاالصول التي يعكسها إسمهاالعسكرية،
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Fifty Fathoms Bathyscapheساعة Quantième Complet Phase de Lune

نموذج شّكل بالنبان1956منذ إطالقه في العامFifty Fathomsدعامة مجموعةBathyscapheلطالما . من هنا، تعزز
هذه المجموعة محافظة على تراثها الرياضي وسماتها الجمالية البارزة من جهة، ومزّودة إياها بآليتي التقويم الكامل 

القمرية .من جهة ثانيةوالمرحلة

ساعة بين سمتين أساسيتينBathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتجّسد يجمع لشركةالجديدة لمزيج
بالغطسFifty Fathomsنماذجلالرياضيةهويةالبالنبان، القمرية والذيالخاصة المرحلة مع الكامل التقويم كما وعرض
بهاً ويبرز العرض التصميمي في الساعة الجديدة مشاتراثية يقّدمها المصنع في مجموعة فيلوريه بوجه التحديد.  وظيفةيعتبر 

للتاريخ  يُشاريوم االسبوع والشهر ضمن نوافذ خاصة، في حين  رضيُعان الكالسيكية، حيث لذلك المعتمد في ساعات بالنب
عالمة عند جداً كبير نافذة ضمن القمرية المرحلة وتتألق كما الداخلي، الميناء محيط حول من يدور إضافي عقرب بواسطة

ً من فلسفة بالنبان المتمحورة حول حماية آلياتها من أي سوء إستخدام محتمل من قبل مالك الساعة، تضم . 6الساعة  وإنطالقا
الجديدة سمة أمان خاصة. وبالتالي، حتى وإن قام مالك الساعة بتعديل التقويم خالل تبديل  Bathyscapheآلية التقويم في ساعة 

هيكليات التقويم المتعارف عليها. تواجههاكتلك التي قد  التكسير ماالتإحت منتصف الليل، تكون اآللية محمية ضد

في ساعةأو على اليابسة، تُع الماءوفي سبيل ضمان وضوح أمثل لقراءة الوقت، إن كان ذلك تحت  رض بيانات التقويم
Bathyscapheبشكل جداًجانبيالجديدة بارز ال سيما وانغير الصدارة مركز المؤشرات والعقارب الرئيسية تحتل بحيث

الطراز. القديمة الغطس المعتمد لساعات التقليدي بمظهرها تتميز تتباينهذه األخيرة لّماعة بمادة العناصر هذه طليت كذلك،
بشكل مذهل مع الميناء ذو اللون الرمادي النيزكي.

يبلغ قطرهابعلبة حاضنةBathyscaphe Quantième Complet Phase de Luneتتوفر ساعة الفوالذ ملم، 43من
لّماعة. نهائية بلمسة مميزة مطليةوهي ومؤشرات السيراميك من أجزاء مع اإلتجاه أحادي دّوار بإطار الساعة هذه زّودت

م، يمكن اإلختيار بين حزام مصنوع المادتين الشهيرتين بصالبتهما. في ما يتعلّق بالحزا(، Liquidmetal®بالمعدن السائل )
قد كانت ناتو نسيج من بحزام المزّودة النسخة بأن يُذكر أيضاً. معدني سوار إلى باإلضافة ناتو، نسيج أو الشراع قماش من

صلب لتزويد ساعاتها  عن حزام تبحث البريطانية الدفاع كانت وزارة الماضي، وذلك عندما القرن في ستينيات برزت
الذي يُشير إلى االحرف االولى من إسم "منظمة حلف شمال االطلسي". وNATOاالصول التي يعكسها إسمهاالعسكرية،
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