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بالنبان -المجموعة النسائية الرقيقة جدا
الرقم المرجعي6104 4654 99A :

قصة حب من بالنبان
إحتفالا بيوم عيد الحب هذا العام ،تُطلق بالنبان نموذجا ا جديداا من مجموعتها النسائية يتميز برقته الفائقة وإشاراته
الواضحة التي تعبّر عن الحب والشغف.
صُممت زخرفة هذه الساعة إحتفاء بيوم عيد الع ّشاق التقليدي .من هناُ ،رصّع اإلطار والعروات بـ 68حجرا من االلماس بينما
يزدان الميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ بثمانية أحجار .كذلك ،يرمز عقرب الثواني المصمم على شكل سهم لعملية نشر
الحب ،ال سيما من خالل طرفه ذو اللون االحمر المرادف للشغف .عالوة على ذلك ،يزدان الميناء أيضا بقلب مرصّ ع بـ19
حجرا من الياقوت المقطّع بشكل دائري عند عالمة الساعة  .12يُذكر بأن هذا التقطيع كان رائجا للمجوهرات خالل حقبة
آرت ديكو الفنية ،وقد إستخدم أحيانا في السنوات االخيرة على موانىء الساعات .يرتكز هذا القطع على الكشف عن الجزء
األعلى الدائري من الحجر الكريم ،بما يعزز بالتالي من تألق الميناء حيث أنه يُتيح للضوء إمكانية التغلغل بالكامل داخل
الحجر ليقوم الجزء السفلي بكسر حدة الضوء تماما على غرار الحجر ذو الجوانب المتعددة.
من جهته ،يكشف الكريستال الصفيري عن الثقل المتأرجح المصنوع من الذهب االبيض ،والذي يتميز بنقشه المخرّ م المنفّذ
بإستخدام تقنيات متعددة :نقش  Côtes de Genèveالمستقيم والدائري ،التقطيع الحلزوني كما والزوايا المصقولة .مما ال
شك فيه ،تأتي هذه المهارة القائمة على الجمع بين هذه التقنيات الدقيقة والمتط ّورة ،لتؤكد على خبرة المصنع الكبيرة والمتع ّمقة
في هذا المجال .كذلك ،يعكس شعار بالنبان المنقوش على الثقل المتأرجح للعنصر االساسي في الميناء كما أنه يعتمد لون
الحب أيضا.
ّ
الجذاب ،تقنية متط ّورة مذهلة
عالوة على المظهر الجمالي
في صميم هذا النموذج ينبض العيار  .Caliber 913عجلة التوازن  -من نوع - glucydurالمز ّودة ببرغي تعديل مكرومتري
باتت اليوم مجهّزة بزنبرك توازن من السيليكون .يُعتبر هذا االخير مادة مبتكرة في عالم صناعة الساعات لما يتمتع به من
مزايا متعددة :كثافة منخفضة تُضفي عليه خفة كبيرة في الوزن ،مقاومة قوية للصدمات ،باإلضافة إلى مناعة فائقة ضد
المجاالت المغناطيسية .هذه الخصائص تضمن هندسة مثالية تقريبا لزنبرك التوازن ،وبالتالي تعزز اإلتساق الزمني آللية
الحركة ودقة الساعة.
تجدر اإلشارة إلى ان ساعة  Saint-Valentin 2017تُلبي اإلحتياجات الفردية ،فهي مز ّودة بحزامين قابلين للتغيير
مصنوعين من جلد التمساح ،االول باللون االحمر والثاني باللون االبيض .يتوفر هذا النموذج االنيق بإصدار منقوش ،مرقم
ومحدود من  99قطعة فقط.
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