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 2016أكتوبر  إلتزام بالنبان بالمحيط

 G52A 0310 5200الرقم المرجعي: 

بالنبان تقّدم ساعتها الجديدة

Bathyscaphe Flyback Chronograph Blancpain Ocean 

Commitment II

 Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph Blancpain Ocean ساعةتقّدم بالنبان 

Commitment II (BOC II) ،بعلبة حاضنة مصنوعة من الحديثة تتمتع هذه الساعة  الجديدة. للمرة االولى

الرحالت قطعة من هذه المجموعة سوف تخصص لدعم  السيراميك باللون االزرق. يُذكر بأن ألف يورو من سعر بيع كل

يورو، إلى مساهمات  250.000عن عمليات البيع، والبالغ  الناتجاإلجمالي  إلستكشافية. من هنا، يُضاف المبلغالعلمية ا

 بالنبان التي تقّدمها دعماً للمحيطات. 

 قعلبة حاضنة باللون االزر

یجھد قسم التطویر والبحوث في بالنبان لإلبتكار المتواصل. من ھنا، وللمرة األولى على اإلطالق، تفخر ھذه العالمة 
التجاریة بتقدیم ساعة جدیدة من مجموعة ‘فیفتي فاثومز’ ممیزة بعلبة حاضنة مصنوعة بالكامل من السیرامیك باللون 

االزرق. في سبیل تحقیق ذلك، تتم عملیة الصبغ عبر إضافة المادة الملّونة خالل مرحلة إنتاج السیرامیك باإلضافة إلى مادة 
مثبّتة. بعد ذلك، ومن أجل الحصول على لون متناغم وثابت على كامل العلبة الحاضنة، تم اإلعتماد على تقنیتین. التقنیة 

االولى ھي عبارة عن عملیة رص بإستخدام مسحوق السیرامیك المضغوط في قالب خاص للحصول على شكلھ. أما التقنیة 
الثانیة فھي تتمحور حول عملیة حقن إلدراج السیرامیك على شكل حبیبات داخل القالب، العملیة التي تُتیح إبتكار الشكل 

النھائي باللون االزرق. في خطوة تالیة، توضع القطعة داخل فرن على حرارة منخفضة بغیة التخلّص من المادة المثبّتة لیتم 
بعدھا تسخین السیرامیك على حرارة مرتفعة- مرحلة تُعرف بإسم التلبید- من أجل توفیر الصالبة المطلقة على السیرامیك. 

في نھایة المطاف، تبدأ عملیات التشغیل ووضع اللمسات النھائیة في سبیل توفیر الشكل والمظھر الھندسي لكل عنصر. 
إستخدمت عملیة الضغط لوسط العلبة الحاضنة، الجھة الخلفیة، اإلطار وحلقة االرقام. أما التقنیة الثانیة القائمة على طریقة 
الحقن فقد إستخدمت للتاج وأزرار التحّكم، علماً بأنھا تقنیة عالیة الدقة وصعبة اإلتقان كونھا تناسب القطع الصغیرة. حتى 

اآلن، لم تتمكن من تحقیق نتائج مرضیة وثابتة لمجوعة اللون االزرق.  
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بعد تجارب إستمرت وعالوة على ذلك، لم يكن من الممكن في السابق الحصول على لون متشابه تماماً في كال التقنيتين. 

لسنوات عديدة، ها هي بالنبان تنجح اليوم في بتطبيق تقنية الحقن لمجموعة اللون االزرق. من هذا المنطلق، تمّكنت بالنبان 

ترتبط به هذه العالمة  الذيحد يتميز بحدته، غموضه وعكسه لعالم المحيطات من تقديم علبة حاضنة ذات لون أزرق موّ 

 التجارية المميزة. 

عيار حديث متطّور

تردد في  36.000، آلية الحركة التي تنبض بقوة F385الجديدة بعيار  Flyback Chronograph BOC IIزّودت ساعة 

التردد المثالي بحيث يُتيح للكرونوغراف تقسيم كل ثانية إلى فواصل زمنية من عشر الثانية لكل فاصل. هرتز(،  5الساعة )

ذو جمود متغيّر مع بميزان  F385كذلك، يتمتع العيار يُشار إلى أن الكرونوغراف اإلرتدادي يعمل بواسطة عجلة عمودية. 

يتمتع هذا الميزان بمقبض  رنة باألداة التي يتم إستخدامها عادة.برغي ذهبي، بما يضمن صالبة متزايدة وتعديل أكثر دقة مقا

غير متوقع لعقرب الساعة عندما يكون  كما انه يزيل أي إرتجاج ،يضمن تشغيالً صحيحاً للكرونوغرافي عمود

على معدل دقة  سلباً  التأثيرالكرونوغراف فّعاالً. إضافة إلى ذلك، يُتيح هذا الحل آللية الكرونوغراف العمل بحرية دون 

 الساعة. وعلى غرار كافة آليات الحركة التي يصنعها مصنع بالنبان، زّود هذا لعيار بزنبرك توازن من السيليكون.

كافة الخصائص التقنية التي تتوفر في ساعة غوص ميكانيكية. بوجه  Flyback Chronograph BOC IIتضم ساعة 

متر كما يضم إطارها ذو الدوران االحادي اإلتجاه ملحقات ومؤشرات  300التحديد، هي مقاومة لتسّرب المياه حتى عمق 

راف اإلرتدادي . عالوة على ذلك، تتسم هذه الساعة بوظيفة الكرونوغ®Liquidmetalساعة مصنوعة من المعدن السائل 

التحّكم عند عالمة الساعة ر ة تشغيله بمجّرد الضغط على زرونوغراف فوراً إلى الصفر أو إعادتيح إعادة ضبط الكالتي تُ 

كذلك، تتميز  الرابعة، االمر الذي يتناقض مع الكرونوغرافات العادية التي تحتاج لثالث خطوات لضبط الفعاليات المتتالية.

 Ocean‘ )اإللتزام بالمحيط’بالثقل المتأرجح الذي يحمل نقش عبارة  -قطعة فقط 250المحدودة اإلصدار بـ  -هذه الساعة 

Commitmentل( ما يربطها بإلتزام بالنبان بدعم الرحالت اإلستكشافية والحفاظ على المحيطات، بينما يكشف الكريستا 

 الصفيري على الجهة الخلفية أيضاً عن الجسور الرياضية واالنيقة. 

إنضم إلى الحلقة 

عند كل عملیة شراء لإلصدار المحدود من ساعة Blancpain Ocean Commitment (BOC)، یُدعا الشاري 
لإلنضمام إلى "حلقة اإللتزام بالمحیط". عندھا، یتم تخصیص مبلغ 1000 یورو من سعر كل ساعة لدعم إلتزام ھذه العالمة 

التجاریة للرحالت اإلستكشافیة، لیحصل العمیل على شھادة تؤكد على التبّرع. بفضل عملیات الشراء ھذه، یصبح العمالء 
نشطاء ممیزین وداعمین لبالنبان في مسعاھا لضمان حمایة محیطاتنا. كذلك، یحظى األعضاء بفرص عدیدة مثل لقاء 

شركاء بالنبان، اإلطالع على المعلومات الحصریة التي یتم نشرھا على موقع "اإللتزام بالمحیط" اإللكتروني في المساحة 
المكّرسة العضاء الحلقة، الحصول على الدعوات الخاصة للمشاركة في منتدیات مخصصة للرحالت العلمیة اإلستكشافیة 

كما وحضور العروض االولى لألفالم الوثائقیة. إلى جانب الدعوة لإلنضمام إلى الحلقة، یحصل كل من یشتري ساعة 
Fifty Fathoms Blancpain Bathyscaphe Flyback Chronograph Ocean Commitment II على نسخة 

 Hans Hass, Awakening to a New ( "من الكتاب الجدید الذي یحمل عنوان " ھانس ھاس، توعیة إلى العالم الجدید
ً مع الرقم التسلسلي للساعة.   World(، علماً بأن رقم الكتاب یكون متناسبا
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هو وبدأ هذا الخبير البيولوجي النمساوي، خبراء تاريخ الغوص، "رائد الرّواد". ومن قبل زمالئه كما ‘ هانس هاس’يعتبر 

مصّور وصانع أفالم، بإستكشاف أعماق البحار في نهاية ثالثينيات القرن الماضي في و ايضاً عالم باالعراق البشرية كما

هو سبّاق في مجال الغطس محققاً أرقاماً قياسية عديدة. باإلضافة إلى واقع كونه أول من أسس غياب األدوات المناسبة. 

، علبة حاضنة محترفة مقاومة لتسّرب Rolleimarinمختبرات البحوث على متن السفن اإلستكشافية، هو أيضاً مخترع 

غالباً ما إجتذبت هذه الصور الجمهور كشافية. ، االمر الذي اتاح توفير الصور لرحالته اإلستRolleiflexالمياه لكاميرا 

 الذي تمّكن من خاللها إكتشاف عالم البحار.

ليسلّط الضوء على المخطوطة التي كتبها في ستينيات  -الذي أنتج بالتعاون مع معهد هانس هاس -يأتي هذا الكتاباليوم، 

، 1960و 1940ترّكز على السنوات الممتدة بين عام هذه المنشورة ا بالكامل. هالقرن الماضي والتي لم يُكشف عن تاريخ

وبالتحديد التحديات التي واجهت الرحالت اإلستكشافية االولى. عالوة على ذلك، يوفر الكتاب لمحة مذهلة عن اإلطار 

 ،2013منذ العام ‘. فيفتي فاثومز’ان أول ساعة غطس عصرية: ساعة المرحلة، والتي شهدت تقديم بالنب التاريخي لتلك

 Hans Hass Fifty Fathomsإرتبطت بالنبان بمعهد هانس هاس عند إطالق جائزة هانس هاس فيفتي فاثومز )

Award تقّدم هذه الجائزة تقديراً لألعمال الرائدة التي حققها البروفيسور هاس في مجالي العلوم والتكنولوجيا، كما .)

 طات واإلبتكارات الخاصة بعالم البحار. وتقديراً ألعماله المذهلة أيضاً في مجاالت دراسة المحي
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