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 Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer ساعة قدمانت Bucherer بالنبان و

األزرق اإلصدارب

 Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE ، بإطالق ساعة  Bucherer معقامت بالنبان بالتعاون 

EDITIONSفي المتاجر ً ينضم هذا  .رنوسفي ل للسلسلة التي مقرهاوعلى الموقع اإللكتروني  ، المتوفرة حصريا

 .النموذج الخاص إلى مجموعة الكبسوالت ذات الطابع األزرق

كالهما خبرة  في كونهما من أهم دور تصنيع الساعات الفاخرة، حيث تمتلك  Bucherer ر بالنبان وتتشارك كل من دا

 اللونفي اهتمامهما بعالم في  ا  شتركان أيضت كما، على كافة الصعد والمجاالتلتميز لعي طويلة في عالم األناقة مع الس

ا والتزامه دار بالنبان شغفإلى كونه لونا  يعبر عن هوية و إضافة،  Buchererأيقونيا  في ساعات  هذا اللونيعتبر . األزرق

 Fifty Fathoms سميت، عن أول ساعة غوص حديثةالدار الستار عندما كشفت  1953عام  منذ، بحماية الحياة البحرية

 ر بتطويرقامت الدا، أعماق البحارمخصصة بشكل أساسي لالستخدام في في تصميم ساعات مبتكرة ومسيرتها . واستكماال  ل

ا من عام  تي أصبحت، ال Bathyscapheساعة ، مختلف الظروف والبيئات لالرتداء في ساعة بديلة قابلة 1956اعتبار 

  أعادت دار بالنبان تعريف هذا النموذج، حيث تم تزويد ساعة 2013سواء تحت الماء أو على األرض. عام 

Bathyscaphe  بما في ذلك كرونوغرافرةبالعديد من المزيا المتطونذ ذلك الحين م ، flyback  المقدم اآلن في إصدار

Bucherer BLUE EDITIONS. تصميمه خصيصا  لساعة أصلي تم 

، F385 بآلية  Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE EDITIONS تتميز ساعة، من الناحية الفنية

يتناسب مع وظائفها على النحو هرتز  5 تذبذب معدلالتقنية  ا. تتضمن خصائصهالملءوهي حركة كرونوغراف ذاتية 

، بالمقابل. تفي تحديد الوق ، إضافة إلى ضمان الدقة الفائقةمل على تقسيم كل ثانية إلى فواصل زمنية واحدةتع حيث، األمثل

على عكس ، المستمرمن العمل  اوتمكينه التشغيل السلس لحركة الساعةلضمان  العاموديميزة القابض  F385 توفر آلية

، ةالفاخرعشاق الساعات  يفضله الذي، عامود التشغيلبنظام  قياسيا   F385 صميم اآلليةليات المزودة بقوابض أفقية. تم تاآل

إعادة الضبط عملية نفيذ ت  flyback   عند بدء عملية التوقيت وإيقافها. تضمن وظيفة الشعور السلس ألسباب عديدة، أهمها

عندما يتطلب  فعاليته وقد أثبت هذا الجهاز. 4 عند مؤشر الساعة بضغطة واحدة على زر الدفع وإعادة التشغيل على الفور

متر، كما هو الحال في علبة  300عمق لماء حتى امقاومة ومع القدرة على لألوقات المتتالية.  بوتيرة سريعةاألمر قياسات 

 .الحركةعلى ند الغوص دون أي خطر ، يمكن استخدام دافعات الكرونوغراف عالساعة

، بما في شهرة واسعة Fifty Fathoms ساعات الغوص منمنحت مع المعايير التي متناغم تتوافق هذه الخصائص بشكل 

ضد الحقول ، باإلضافة إلى الحماية الوقت مؤشرات، وإطار دوار أحادي االتجاه مع نارةالمينا الداكن مع مؤشرات اإلذلك 

 بفضل نابض اإلتزان المصنوع من السيليكون.لمغناطيسية ا

 Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE تتألق ساعة، تسميتهاوحي تماما  كما ت، ةالجمالي من الناحية

EDITIONS  من واإلطار الدوار المصنوعين م لم 43 تتميز هذه القطعة الفنية بعلبتها قياس. باللون األزرق فائق األناقة

األزرق السماوي بحلقة فصل  المينا باللون قرص. كما يتميز في آن، وهي مادة خفيفة وقوية ك األزرق المصقولالسيرامي

التي توفر تباينا   ®Super-LumiNova مادةالساعات المطلية بـ الضوء على مؤشرات مسلطة ،الساتانمن مادة نحى 

 والمصنوعةلبة وتوفر الواجهة الخلفية للع ية.الكرونوغراف الحلزونوعدادات  في المركز  sunburst استثنائيا  مع تصميم

 18من الذهب عيار ذبذب مالوزن ال أما. محددةبأسطح حلزونية وحواف المزينة الجسور  القدرة على رؤية، من الياقوت

ن و لثقة لشراكة المبنية على التخليد ا، باللون األزرق، فيتميز بشعارات بالنبان وبوتشررالمطلي قيراط و ي توحد بي 
الت 

ن من  .ة الفائقةالسويرسي أهم دور تصنيع الساعاتاثني 
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