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2018معرض بازل ورلد   مجموعة فيفتي فاثومز -بالنبان
B52A-1110-5071 الرقم المرجعي 

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel ساعة

 
دعامة مجموعة فيفتي فاثومز، بين السمات الرياضية واآلليات العملية في ، Bathyscapheللمرة االولى تجمع ساعة 

رلد، يحافظ على كافة مزايا ساعة لجديد الذي يُطلق في معرض بازل ويُشار إلى أن هذا اإلصدار انموذج تقويم سنوي. 
الغوص ال سيما لجهة وضوح قراءة الوقت، اآللية الصلبة واإلطار الدوار األحادي اإلتجاه.

 

، عندما أطلقتها الشركة لتكون أول ساعة غطس عصرية تلبي 1953يعود تراث ساعات فيفتي فاثومز من بالنبان إلى العام 
ساعات الغطس  معاييرمزايا حددت سماتها وتصميمها المتميّز فقد شّكلت بالفعل، وات الغطاسين المتمرسين تحت الماء. إحتياج

، 1956إلى مجموعة فيفتي فاثومز في العام  Bathyscapheإنضمت ساعة جهتها، من في صناعة الساعات منذ ذلك الوقت. 
لعصرية من ا Bathyscapheوتستمر هذه الصيغة حتى اليوم مع نماذج لتكون إصداراً مدنياً بحجم يتالءم مع المالبس اليومية. 

 السيراميك.آلية صلبة وإطاٍر دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من بالنبان، والتي تتميز ب

هذه المجموعة الرياضية،  ضمنمزّودة بوظيفة جديدة ال Bathyscaphe Quantième Annuelهذا العام، تقّدم بالنبان ساعة 
بمؤشرات للمرة االولى مزّوداً  Bathyscapheبما يعزز من إستخدامها كساعة مناسبة لإلرتداء اليومي. من هنا، يبرز نموذج 

يُشبه يُشار إلى أن هذا التقويم السنوي . المعتمدليوم األسبوع، التاريخ والشهر ضمن نوافذ مرتّبة بشكل منطقي وفقاً لإلستخدام 
يتطلّب بالتالي إجراء تعديل مرة واحدة ف، حيث أنه يُغطي كافة اإلختالفات في أيام االشهر، بإستثناء شهر فبراير التقويم المستمر

 في نهاية ذلك الشهر.فقط م في العا

تم إبتكاره إستناداً على آلية  P.6054بواسطة عيار جديد من نوع  Bathyscaphe Quantième Annuelتنبض ساعة 
 مع جسور أطول لتوفير فتحة أكبر على العيار. تم تعديلها التي و ،ذات االسطوانة الثنائية 1150بالنبان 

كذلك، يساهم اإلطار األحادي اإلتجاه والمصنوع من السيراميك باللون االسود مع عالمات مطلية بالمعدن السائل، في تسليط 
الجديدة بلونه الرمادي الداكن. تجدر اإلشارة إلى أن العلبة الحاضنة مصنوعة من  Bathyscapheالضوء على ميناء ساعة 
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، كما وأيضاً  مصنوع تقفل على المعصم بواسطة حزام ملم، وهي 43الفوالذ اللماع بقطر يبلغ 

سوار معدني. 
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دعامة مجموعة فيفتي فاثومز، بين السمات الرياضية واآلليات العملية في ، Bathyscapheللمرة االولى تجمع ساعة 
رلد، يحافظ على كافة مزايا ساعة لجديد الذي يُطلق في معرض بازل ويُشار إلى أن هذا اإلصدار انموذج تقويم سنوي. 

الغوص ال سيما لجهة وضوح قراءة الوقت، اآللية الصلبة واإلطار الدوار األحادي اإلتجاه.

 

، عندما أطلقتها الشركة لتكون أول ساعة غطس عصرية تلبي 1953يعود تراث ساعات فيفتي فاثومز من بالنبان إلى العام 
ساعات الغطس  معاييرمزايا حددت سماتها وتصميمها المتميّز فقد شّكلت بالفعل، وات الغطاسين المتمرسين تحت الماء. إحتياج

، 1956إلى مجموعة فيفتي فاثومز في العام  Bathyscapheإنضمت ساعة جهتها، من في صناعة الساعات منذ ذلك الوقت. 
لعصرية من ا Bathyscapheوتستمر هذه الصيغة حتى اليوم مع نماذج لتكون إصداراً مدنياً بحجم يتالءم مع المالبس اليومية. 

 السيراميك.آلية صلبة وإطاٍر دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من بالنبان، والتي تتميز ب

هذه المجموعة الرياضية،  ضمنمزّودة بوظيفة جديدة ال Bathyscaphe Quantième Annuelهذا العام، تقّدم بالنبان ساعة 
بمؤشرات للمرة االولى مزّوداً  Bathyscapheبما يعزز من إستخدامها كساعة مناسبة لإلرتداء اليومي. من هنا، يبرز نموذج 

يُشبه يُشار إلى أن هذا التقويم السنوي . المعتمدليوم األسبوع، التاريخ والشهر ضمن نوافذ مرتّبة بشكل منطقي وفقاً لإلستخدام 
يتطلّب بالتالي إجراء تعديل مرة واحدة ف، حيث أنه يُغطي كافة اإلختالفات في أيام االشهر، بإستثناء شهر فبراير التقويم المستمر

 في نهاية ذلك الشهر.فقط م في العا

تم إبتكاره إستناداً على آلية  P.6054بواسطة عيار جديد من نوع  Bathyscaphe Quantième Annuelتنبض ساعة 
 مع جسور أطول لتوفير فتحة أكبر على العيار. تم تعديلها التي و ،ذات االسطوانة الثنائية 1150بالنبان 

كذلك، يساهم اإلطار األحادي اإلتجاه والمصنوع من السيراميك باللون االسود مع عالمات مطلية بالمعدن السائل، في تسليط 
الجديدة بلونه الرمادي الداكن. تجدر اإلشارة إلى أن العلبة الحاضنة مصنوعة من  Bathyscapheالضوء على ميناء ساعة 
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، كما وأيضاً  مصنوع تقفل على المعصم بواسطة حزام ملم، وهي 43الفوالذ اللماع بقطر يبلغ 

سوار معدني. 
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تجمع ساعة االولى في، Bathyscapheللمرة السمات الرياضية واآلليات العملية بين فاثومز، فيفتي مجموعة دعامة
رلد، يحافظ على كافة مزايا ساعة لجديد الذي يُطلق في معرض بازل ويُشار إلى أن هذا اإلصدار انموذج تقويم سنوي. 

الغوص ال سيما لجهة وضوح قراءة الوقت، اآللية الصلبة واإلطار الدوار األحادي اإلتجاه.

، عندما أطلقتها الشركة لتكون أول ساعة غطس عصرية تلبي 1953يعود تراث ساعات فيفتي فاثومز من بالنبان إلى العام 
ساعات الغطس  معاييرمزايا حددت سماتها وتصميمها المتميّز فقد شّكلت بالفعل، وات الغطاسين المتمرسين تحت الماء. إحتياج

، 1956إلى مجموعة فيفتي فاثومز في العام  Bathyscapheإنضمت ساعة جهتها، من في صناعة الساعات منذ ذلك الوقت. 
لعصرية من ا Bathyscapheوتستمر هذه الصيغة حتى اليوم مع نماذج لتكون إصداراً مدنياً بحجم يتالءم مع المالبس اليومية. 

السيراميك.آلية صلبة وإطاٍر دّوار أحادي اإلتجاه مع أجزاء من بالنبان، والتي تتميز ب

جديدةال Bathyscaphe Quantième Annuelهذا العام، تقّدم بالنبان ساعة  الرياضية،ضمنمزّودة بوظيفة المجموعة هذه
بمؤشرات للمرة االولى مزّوداً  Bathyscapheبما يعزز من إستخدامها كساعة مناسبة لإلرتداء اليومي. من هنا، يبرز نموذج 

يُشبه يُشار إلى أن هذا التقويم السنوي . المعتمدليوم األسبوع، التاريخ والشهر ضمن نوافذ مرتّبة بشكل منطقي وفقاً لإلستخدام 
يتطلّب بالتالي إجراء تعديل مرة واحدة ف، حيث أنه يُغطي كافة اإلختالفات في أيام االشهر، بإستثناء شهر فبراير التقويم المستمر

في نهاية ذلك الشهر.فقط م في العا

آلية P.6054بواسطة عيار جديد من نوع  Bathyscaphe Quantième Annuelتنبض ساعة  على إستناداً تم إبتكاره
مع جسور أطول لتوفير فتحة أكبر على العيار. تم تعديلها التي و،ذات االسطوانة الثنائية1150بالنبان 

كذلك، يساهم اإلطار األحادي اإلتجاه والمصنوع من السيراميك باللون االسود مع عالمات مطلية بالمعدن السائل، في تسليط 
الجديدة بلونه الرمادي الداكن. تجدر اإلشارة إلى أن العلبة الحاضنة مصنوعة من  Bathyscapheالضوء على ميناء ساعة 
من قماش الشراع أو نسيج ناتو، كما وأيضاً  مصنوع تقفل على المعصم بواسطة حزام ملم، وهي 43الفوالذ اللماع بقطر يبلغ 

سوار معدني.
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تجمع ساعة االولى في، Bathyscapheللمرة السمات الرياضية واآلليات العملية بين فاثومز، فيفتي مجموعة دعامة
انموذج تقويم سنوي. اإلصدار هذا أن إلى ويُشار بازل معرض في يُطلق الذي مزايا ساعة لجديد يحافظ على كافة رلد،

الغوص ال سيما لجهة وضوح قراءة الوقت، اآللية الصلبة واإلطار الدوار األحادي اإلتجاه.

العام بالنبان إلى من تراث ساعات فيفتي فاثومز عصرية تلبي 1953يعود غطس أطلقتها الشركة لتكون أول ساعة ، عندما
الماء.إحتياج تحت المتمرسين الغطاسين شّكلت بالفعل،وات المتميّزفقد وتصميمها الغطس معاييرمزايا حددتسماتها ساعات

، 1956إلى مجموعة فيفتي فاثومز في العام  Bathyscapheإنضمت ساعة جهتها، من في صناعة الساعات منذ ذلك الوقت. 
لعصرية من ا Bathyscapheوتستمر هذه الصيغة حتى اليوم مع نماذج لتكون إصداراً مدنياً بحجم يتالءم مع المالبس اليومية. 

ب منبالنبان، والتي تتميز أجزاء مع اإلتجاه أحادي دّوار وإطاٍر صلبة السيراميك.آلية

ساعة بالنبان تقّدم العام، Bathyscapheهذا Quantième Annuelجديدةال بوظيفة الرياضية،ضمنمزّودة المجموعة هذه
نموذج يبرز من هنا، اليومي. لإلرتداء مناسبة كساعة من إستخدامها يعزز مزّوداBathyscapheًبما االولى بمؤشراتللمرة

يُشبه يُشار إلى أن هذا التقويم السنوي . المعتمدليوم األسبوع، التاريخ والشهر ضمن نوافذ مرتّبة بشكل منطقي وفقاً لإلستخدام 
يتطلّب بالتالي إجراء تعديل مرة واحدة ف، حيث أنه يُغطي كافة اإلختالفات في أيام االشهر، بإستثناء شهر فبراير التقويم المستمر

في نهاية ذلك الشهر.فقطم في العا

Bathyscapheتنبض ساعة  Quantième Annuelنوع من آليةP.6054بواسطة عيار جديد على إستناداً إبتكاره تم
مع جسور أطول لتوفير فتحة أكبر على العيار. تم تعديلها التي و،ذات االسطوانة الثنائية1150بالنبان 

في تسليط السائل، بالمعدن مطلية مع عالمات باللون االسود السيراميك من يساهم اإلطار األحادي اإلتجاه والمصنوع كذلك،
ميناء ساعة على منBathyscapheالضوء مصنوعة العلبة الحاضنة أن إلى تجدر اإلشارة الداكن. بلونه الرمادي الجديدة
يبلغ بقطر بواسطة حزامملم، وهي43الفوالذ اللماع المعصم على وأيضاًمصنوعتقفل كما ناتو، نسيج أو الشراع قماش من

سوار معدني.
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