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االمرجعي 52A-0240-5200االرقم

االمحدوودد ااإلصداارر ذذااتت بالمحيیط ااإللتزاامم ساعاتت سلسلة تطلق بالنبانن

 ساعة٬،  Ocean Commitment سلسلةمن  نموذذججأأوولل إططالقق بة شركاالتفخر ضمن إإططارر مشرووعع إإلتزاامم بالنبانن بالمحيیط٬، 
ساعة  250بـ ذذااتت ااإلصداارر االمحدوودد Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback االغوصص
 يیتم االتبّرعع كمايیصبح تلقائيیاً عضوااً في حلقة ااإللتزاامم بالمحيیط٬،  Ocean Commitmentكل من يیملك ساعة يیُذكر بأنن . فقط
إإلى االتبرعاتت االتي تقّدمهھا لدعم االرحالتت ااإلستكشافيیة االعلميیة. بذلك٬، تُضيیف بالنبانن لغ أألف يیورروو من ثمن بيیع كل نموذذجج٬، بمب

.االساعةيیورروو من مبيیعاتت هھھھذهه  250.000هھھھبة بقيیمة 

إإصداارر على سنوااتت ثالثث مروورر بعد أأططلقتهھا قد كانت االشركة ووأأنن السيیما بالنبانن٬، في أأسطورريیا إإسما Bathyscaphe ساعاتت تشّكل
مع لتتالءمم معّدلة غوصص ساعة منهھا يیجعل بما حجما٬ً، أأصغر بقطر االساعة هھھھذهه تتميیز . 1953 االعامم في Fifty Fathoms ساعاتت

من جزءااً  لتصبح ٬، Fifty Fathoms ساعاتت بموااززااةة Bathyscaphe ساعة تطّوررتت االسنوااتت٬، مروورر وومع . االيیومي ااإلستعمالل
 Ocean Commitment Bathyscaphe ساعة إإصداارر مع االمتوااصل االترااثث هھھھذاا االشركة تكّرمم هھھھنا٬، من .االساعاتت هھھھذهه أأسطوررةة

Chronographe Flyback ،االنماذذجج من أأصغر بحجم أأيي ملم٬، 43 بقطر االماء تحت يیستخدمم االذيي االمتكامل االكروونوغراافف ٬ 
. Fifty Fathoms Collection مجموعة من ااالساسيیة

 Ocean ساعة ززوّوددتت فقد عاما٬،ً 60 مدىى على يیمتد االذيي للغوصص Fifty Fathoms ساعاتت لترااثث تعكس أأنهھا من االرغم ووعلى
Commitment Bathyscaphe Chronographe flyback  نوعع من االشركة تنتجهھا حركة آآليیة بأحدثث  F385 .آآليیة تعمل

االمثاليیة االقوةة االساعة٬، في تردددد 000'36 - هھھھرتز 5 بقوةة عاللٍ  بتردددد عمودديیة٬، عجلة بهھا تتحّكم االتي االجديیدةة ااإلررتداادديي االكروونوغراافف
االحركة آآليیة تتميیز كذلك٬،. فاصل لكل االثانيیة عشر من ززمنيیة فوااصل إإلى مثالي بشكل مقّسمة ثانيیة كل ووأأنن السيیما لكروونوغراافف

F385   عيینهھا االحمايیة ددررجة االسيیليیكونن يیوفر االمغناططيیسيیة٬، غيیر سماتهھ من إإنطالقا . االلولبيیة االميیزاانن عجلة في للسيیليیكونن بإستخداامهھا 
 االحاضنة االعلبة تمنع ووفيیما االمقابل٬، في .االحاضنة االعلبة لدااخل االخفيیف االمعدنن على تعتمد االتي كالهھيیكليیاتت تماما االمغناططيیس من

 آآليیة في االسيیليیكونن إإستخداامم يیأتي االدااخل٬، في مخبأةة االحركة آآليیة تكونن بحيیث شفافة٬، خلفيیة جهھة إإستخداامم االخفيیف االمعدنن من االمصنوعة
F385 توااززنن بزنبركك مزوّودد االعيیارر هھھھذاا أأنن إإلى يیُشارر . سوااء حد على االحركة آآليیة ررؤؤيیة ووإإمكانيیة كما االمغناططيیس من االحمايیة ليیُوفر 
 من . 2006 االعامم منذ بالنبانن قّدمتهھا االتي 33ـ اال االحركة آآليیاتت كافة بيین االمشتركة االسمة ذذهھھھبيیة٬، ببرااغغٍ  مثبّت ددقيیق منظّم مع حر

.االراائجة االتعديیل بأنظمة مقاررنة أأددقق ووتعديیالً  ااقوىى صالبة ذذهھھھبيیة٬، ببرااغغٍ  االمثبّت االذااتي االقصورر يیوفرمنظّم جهھتهھ٬،

ً  قابضا F385 آآليیة تستخدمم ً  رراائدةة بالنبانن أأنن إإلى ااإلشاررةة مع االكروونوغراافف٬، لتشغيیل عمودديیا أأجهھزةة ووتحسيین تطويیر مجالل في صناعيیا
االعمودديي بالنبانن قابض يیضمن ااألخرىى٬، ااآلليیاتت في االمستخدمة ااألفقي االقابض أأنظمة ووبخالفف .االعمودديي االقابض ذذااتت االكروونوغراافف

عقربب عمل إإلى باإلضافة االتشغيیل٬، عند االمفاجىء لإلنتقالل عرضة ااألفقي االقابض فأنظمة . صحيیحة بطريیقة االكروونوغراافف تشغيیل
.بالنبانن تصميیم يیتفاددااهھھھما االلذيین ااألمريین متساوويیة٬، غيیر بطريیقة االكرنوغراافف ثوااني

2015للرررروووو للللززبازز
"فاثومز فتييیيیفف" مجموعة ننبالنبانن

52A-0240-5200االرقم االمرجعي 

االمحدووددااإلصدااررذذااتتبالمحيیطااإللتزااممساعاتتسلسلةتطلقبالنبانن

بالمحيیط٬، بالنبانن إإلتزاامم مشرووعع إإططارر ساعة٬،Ocean Commitmentسلسلةمننموذذججأأووللإططالققبةشركاالتفخرضمن
االمحدووددOcean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flybackاالغوصص ااإلصداارر ساعة250بـذذااتت
بأنن. فقط ساعةيیُذكر يیملك من بالمحيیط٬،Ocean Commitmentكل ااإللتزاامم حلقة في عضوااً تلقائيیاً االتبّرععكمايیصبح يیتم
نموذذجج٬،بمب كل بيیع ثمن من يیورروو أألف بالنباننلغ تُضيیف االعلميیة. بذلك٬، ااإلستكشافيیة االرحالتت تقّدمهھالدعم االتي االتبرعاتت إإلى

بقيیمة هھھھذهه250.000هھھھبة مبيیعاتت من .االساعةيیورروو

إإصدااررعلىسنوااتتثالثثمروورربعدأأططلقتهھاقدكانتاالشركةووأأننالسيیمابالنبانن٬،فيأأسطورريیاإإسماBathyscapheساعاتتتشّكل
Fiftyساعاتت Fathomsمعلتتالءمممعّدلةغوصصساعةمنهھايیجعلبماحجما٬ً،أأصغربقطراالساعةهھھھذههتتميیز .1953االعاممفي

منجزءااًلتصبح٬،Fifty FathomsساعاتتبموااززااةةBathyscapheساعةتطّوررتتاالسنوااتت٬،مروورروومع. االيیوميااإلستعمالل
Ocean Commitment Bathyscapheساعةإإصدااررمعاالمتوااصلاالترااثثهھھھذاااالشركةتكّرممهھھھنا٬،من.االساعاتتهھھھذههأأسطوررةة

Chronographe Flyback،االنماذذججمنأأصغربحجمأأييملم43،٬بقطراالماءتحتيیستخدمماالذيياالمتكاملاالكروونوغراافف٬
.Fifty Fathoms Collectionمجموعةمنااالساسيیة

Oceanساعةززوّوددتتفقدعاما60ً،٬مدىىعلىيیمتداالذييللغوصصFifty Fathomsساعاتتلترااثثتعكسأأنهھامناالرغمووعلى
Commitment Bathyscaphe Chronographe flybackنوععمناالشركةتنتجهھاحركةآآليیةبأحدثثF385 .آآليیةتعمل

-هھھھرتز5بقوةةعالٍلبترددددعمودديیة٬،عجلةبهھاتتحّكماالتياالجديیدةةااإلررتداادديياالكروونوغراافف االمثاليیةاالقوةةاالساعة٬،فيتردددد 000'36
االحركةآآليیةتتميیزكذلك٬،. فاصللكلاالثانيیةعشرمنززمنيیةفوااصلإإلىمثاليبشكلمقّسمةثانيیةكلووأأننالسيیمالكروونوغراافف

F385 عيینهھااالحمايیةددررجةاالسيیليیكوننيیوفراالمغناططيیسيیة٬،غيیرسماتهھمنإإنطالقا. االلولبيیةاالميیزااننعجلةفيللسيیليیكوننبإستخداامهھا
االحاضنةاالعلبةتمنعووفيیمااالمقابل٬،في.االحاضنةاالعلبةلدااخلاالخفيیفاالمعدننعلىتعتمداالتيكالهھيیكليیاتتتمامااالمغناططيیسمن

آآليیةفياالسيیليیكوننإإستخداامميیأتياالدااخل٬،فيمخبأةةاالحركةآآليیةتكوننبحيیثشفافة٬،خلفيیةجهھةإإستخداامماالخفيیفاالمعدننمناالمصنوعة
F385توااززننبزنبرككمزوّودداالعيیاررهھھھذااأأننإإلىيیُشارر. سوااءحدعلىاالحركةآآليیةررؤؤيیةووإإمكانيیةكمااالمغناططيیسمناالحمايیةليیُوفر
من .2006االعامممنذبالنباننقّدمتهھااالتي33ـاالاالحركةآآليیاتتكافةبيیناالمشتركةاالسمةذذهھھھبيیة٬،ببرااغٍغمثبّتددقيیقمنظّممعحر

.االراائجةاالتعديیلبأنظمةمقاررنةأأددققووتعديیالًااقوىىصالبةذذهھھھبيیة٬،ببرااغٍغاالمثبّتاالذااتياالقصورريیوفرمنظّمجهھتهھ٬،

ًقابضا F385آآليیةتستخدمم ًرراائدةةبالنباننأأننإإلىااإلشاررةةمعاالكروونوغراافف٬،لتشغيیلعمودديیا أأجهھزةةووتحسيینتطويیرمجاللفيصناعيیا
االعموددييبالنباننقابضيیضمنااألخرىى٬،ااآلليیاتتفياالمستخدمةااألفقياالقابضأأنظمةووبخالفف.االعمودديياالقابضذذااتتاالكروونوغراافف

عقرببعملإإلىباإلضافةاالتشغيیل٬،عنداالمفاجىءلإلنتقاللعرضةااألفقياالقابضفأنظمة. صحيیحةبطريیقةاالكروونوغرااففتشغيیل
.بالنباننتصميیميیتفاددااهھھھماااللذيینااألمريینمتساوويیة٬،غيیربطريیقةاالكرنوغرااففثوااني

بالنبانن فيیلويیهھ- قبل معرضض باززلل ووررلد مجموعة
2015

االمرجعي 55B-3642-6669االرقم

للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو

االلددووللييةة للللععللااققااتت االلععااممةة أأوودديي : ررووززااتتيي
36 36 796 21 41+هھھھاتف: 

إإلكترووني:  pr@blancpain.comبريید
إإعالمي:  http://press.blancpain.comموقع

بالنبانن فيیلويیهھ- ووررلدمجموعة باززلل معرضض قبل
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االمرجعي 55B-3642-6669االرقم

للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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وواالتي بالغطس٬، االخاصة االكروونوغراافف أأجهھزةة معظم بخالفف . االغوصص عالم في هھھھامتيین بسمتيین االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتميیز كذلك٬،
ززوّوددتت فقد االماء٬، تحت االساعة غوصص عند االسمة بهھذهه االتحّكم أأززرراارر إإقفالل ووتتطلّب االماء تحت االكروونوغراافف إإستخداامم تمنع للمفاررقة
االكروونوغراافف إإستخداامم يیُتيیح بما ااإلقفالل٬، محكمة بالكروونوغراافف تحّكم بأززرراارر Bathyscaphe Chronographe Flyback ساعة
تتطلّب حيین ففي .ااإلررتداايیة االثوااني سمة يیتضمن ذذااتهھ بحد االكروونوغراافف أأنن في تكمن االثانيیة االسمة .متر 300 عمق حتى االغطس أأثناء
ااالوولل٬، االحدثث تشغيیل لتوقيیف ووااحدةة لمرةة االضغط( ااألحدااثث توقيیت بغيیة مرااتت لثالثث ااألززرراارر ضغط االتقليیديیة االكروونوغراافف ااجهھزةة
جعل في تساهھھھم ااإلررتداادديیة االثوااني سمة فإنن ٬،)االثاني االحدثث تشغيیل لبدء االثالثة وواالمرةة االصفر إإلى االعقربب إلعاددةة ثانيیة مرةة االضغط
 االعدااددااتت يیُعيید ااالوولل٬، االحدثث إإيیقافف إإلى يیؤدديي االصفر٬، إإلى ااإلعاددةة ززرر على ووااحدةة لمرةة االضغط فإنن هھھھنا٬، من .بكثيیر أأبسط االعمليیة هھھھذهه
.االضغط إلززاالة توقّفهھم خاللل للغطاسيین االتحديید بوجهھ مفيیدةة االسمة هھھھذهه فإنن فيیهھ٬، الشك مما . االثاني االحدثث بتوقيیت وويیبدأأ االصفر إإلى

االسيیرااميیك من مصنوعة حاضنة بعلبة Ocean Commitment Bathyscaphe Flyback ساعة تتميیز االجمالي٬، االصعيید على
إإططارر إإلى باإلضافة االسيیرااميیك٬، من اايیضا مصنوعة االكروونوغراافف بسمة تحّكم ووأأززرراارر االسيیرااميیك من تعبئة تاجج مع االرمادديي٬، باللونن

 يیتوااصل كذلك٬، . االسائل االمعدنن من مصنوعة مؤشرااتت يیحمل ووهھھھو ااالززررقق٬، باللونن االسيیرااميیك من مصنوعع ااإلتجاهه أأحادديي اارر ددووّ 
 االجهھة على أأما . االصغيیرةة وواالثوااني االكروونوغراافف لعدااددتت فرعيیة مواانىء ثالثة تتربع حيیث االميیناء٬، على ااألززررقق االلونن إإعتمادد
ً صمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیط ااإللتزاامم" شعارر يیحمل ووهھھھو االمحدووددةة٬، االسلسلة لهھذهه مزخرفة بطريیقة

ذذلك٬، على عالووةةاً. فردديی ررقما Ocean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flyback ساعة من نموذذجج كل يیحمل
 Fifty Fathoms The عنواانن تحت االخاصص بالنبانن مجلّد من نسخة على االمحدوودد ااإلصداارر هھھھذاا من ساعة ريييیشت من كل يیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعة االمتسلسل االرقم مع متناسب متسلسل برقم يیزوّودد وواالذيي ٬.

من جزءااً  بأنن تؤكد شهھاددةة على يیحصل كما بالمحيیط٬، ااإللتزاامم حلقة إإلى االساعة لهھذهه شراائهھ مع تلقائيیا عميیل كل يینضم ذذلك٬، إإلى إإضافة
أأنن إإلى ااإلشاررةة تجدرر . بالمحيیط االخاصة للمباددررااتت بالنبانن ددعم تعزيیز في فّعاالً  مشارركا بالفعل االعميیل فيیصبح بهھ٬، االتبّرعع تم ثمنهھا
وواالمعلوماتت االبيیاناتت للقائهھم٬، االفرصص إإتاحة بالنبانن٬، شركاء مع االوططيیدةة عالقتهھم مثل خاصة٬، بمزاايیا يیتمتعونن االحلقة هھھھذهه أأعضاء
تقارريیر لعرووضض خاصة ددعوااتت بالمحيیط٬، ااإللتزاامم بمباددررةة االخاصص االجديید ااإللكترووني بالنبانن موقع ألعضاء توزّزعع االتي االحصريیة
.االوثائقيیة لألفالمم ااألوولى االعرووضض ووحضورر كما االعلميیة ااإلستكشافيیة االرحالتت

االلددووللييةة للللععللااققااتت االلععااممةة : أأوودديي ررووززااتتيي
36 36 796 21 41+ :هھھھاتف
pr@blancpain.com :إإلكتروونيبريید
http://press.blancpain.com :إإعالميیةغرفة

بالنبانن فيیلويیهھ- ووررلدمجموعة باززلل معرضض قبل
2015

االمرجعي 55B-3642-6669االرقم

للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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