
-بالنبانن فيیلورريیهھ 2017باززلل ووررلد مجموعة

االمرجعي:  55A-2987-6106االرقم

بالنبانن ألناقة مميیز تعبيیر

يیُطلق للتقاليید٬، االباررزز ووفائهھ من جديیدةةإإنطالقاً نسائيیة ساعة بالنبانن ووااالززليیة. مصنع االنقيیة بسماتهھا تتميیز
االجديیدةة االساعة هھھھذهه ااالحمرُصممت االذهھھھب تشّكلمن ووتعكسووهھھھي كما االتجارريیة االعالمة بهھذهه خاصة سمة

فيیلورريیهھ مجموعة بهھا تتمتع االتي االجماليیة .للرموزز

ووررلد باززلل معرضض إإنعقادد ساعة2017بمناسبة بالنبانن تقّدمم ،٬Date Moon Phaseفيیلورريیهھ مجموعة صميیم من االمنبثقة
ميیناءاالنسائيیة مع ااالحمر االذهھھھب من االنموذذجج هھھھذاا االعقيیق. صمم االحميیمن مؤشر بالذهھھھب٬، معبأةة عقارربب قمريیةل وومرحلة تارريیخ

قدصفيیريیة.  ااآلليیة هھھھذهه إإستخداامهھاووكانت االقرننتالشى ثمانيیناتت أأوواائل في إإنتاجهھا بالنبانن أأعاددتت أأنن إإلى االساعاتت صناعة في
بالشركة.  خاصة سمة االحيین ذذلك منذ لتصبح ليیُذاالماضي٬، االميیناء على االقمريیة االدووررةة عرضض يیأتي هھھھنا٬، بالروواابطمن ّكر

االفلك.  ووعلم االساعاتت صناعة بيین تجمع االتي تنقّلهھاالتارريیخيیة خاللل االمعرووضة٬، االمرحلة مع االمتناسب االقمر٬، ووجهھ ررؤؤيیة يیمكن
االميیناء. ددااخل على االخاصة بـاالنافذةة مسننة عجلة تستخدمم االقمريیة االمرحلة أأنن إإلى لدووررت59يیُشارر منسناً االمؤلفتيین االقمر ي
تصميیمكمايیوما٬ً،29.5 االعجلة.االقمرووضع هھھھذهه تشّغلهھ االذيي االقرصص على يیتميیّزمرتيین االكذلك٬، بجانبهھھھذاا حيیثاالهھعرضض مرحح

نقطة مع االقمر على إإمرأأةة ووجهھ أأووررووبا٬،ووااضحةيیبرزز في عشر االثامن االقرنن في رراائجاً كانن ااالمر هھھھذاا إإبتسامتهھا. ززااوويیة على
ب االنقاطط هھھھذهه تستخدمن االبالطط سيیدااتت كانت إإلىعندما ررسالة منهھنمثابة للزووااجج بأاالمتقدميین يیحدددعلماً االنقطة ووضع مكانن نن

االرسالة. محتوىى

ساعة في االحاضنة االعلبة حجمهھDate Moon Phaseُصممت يیبلغ بقطر مرّصع29.20االجديیدةة بإططارر تزدداانن ووهھھھي ملم٬،
كامل. 48بـ قطع أألماسس االتنبضحجر االعيیاررساعةهھھھذهه االشركة913QLبوااسطة تصنعهھا االتي االحركة آآليیة االتعبئة٬، يیَتّسم. ذذااتي

نوعع من بميیزاانن االعيیارر وولولبglucydurهھھھذاا االذااتي االقصورر لضبط برااغٍغ يیشكلمع ااالخيیر االسيیليیكونن. هھھھذاا أأهھھھممن أأحد
االساعاتت صناعة االسابقة: إإبتكاررااتت بالنماذذجج مقاررنة ااألساسيیة االمزاايیا من االعديید يیوفر ووهھھھو خفيیف٬، مقاوومةاالوهھھھو أأكثر ززنن٬،

أأددااء تحسيین في تساهھھھم مثاليیة بأشكالل االسيیليیكونن من االمصنوعع االلولب تشكيیل يیمكن االمغناططيیسيیة. كذلك٬، وواالحقولل للصدماتت
االوقت.  ضبط ووددقة كما االحركة آلليیة االزمني منااإلتساقق االمصنوعع االتعبئة نابض ررؤؤيیة االصفيیريیة االخلفيیة االجهھة تُتيیح االمقابل٬، في

بنمط وودداائريیة مستقيیمة خطوطط وونقش مصقولة ززوواايیا مع مائلة حلزوونيیة بزخرفة يیتألق وواالذيي ااالحمر  Cote deاالذهھھھب
Geneveخبرةة على يیشهھد االذيي ااالمر وواالحاددةة. تتوفروومهھاررةة٬، االدقيیقة االحرفف تنفيیذ في مصنوععبالنبانن سواارر مع االساعة هھھھذهه

االبني. االرمادديي باللونن االجلد من

-بالنبانن ووررلدمجموعة فيیلورريیهھ  2017باززلل

55A-2987-6106االرقم االمرجعي: 

بالنبانن ألناقة مميیز تعبيیر

يیُطلق للتقاليید٬، االباررزز ووفائهھ من جديیدةةإإنطالقاً نسائيیة ساعة بالنبانن ووااالززليیة. مصنع االنقيیة بسماتهھا تتميیز
االجديیدةة االساعة هھھھذهه ااالحمرُصممت االذهھھھب تشّكلمن ووتعكسووهھھھي كما االتجارريیة االعالمة بهھذهه خاصة سمة

فيیلورريیهھ مجموعة بهھا تتمتع االتي االجماليیة .للرموزز

ووررلد باززلل معرضض إإنعقادد ساعة2017بمناسبة بالنبانن تقّدمم ،٬Date Moon Phaseفيیلورريیهھ مجموعة صميیم من االمنبثقة
ميیناءاالنسائيیة مع ااالحمر االذهھھھب من االنموذذجج هھھھذاا االعقيیق. صمم االحميیمن مؤشر بالذهھھھب٬، معبأةة عقارربب قمريیةل وومرحلة تارريیخ

قدصفيیريیة.  ااآلليیة هھھھذهه إإستخداامهھاووكانت االقرننتالشى ثمانيیناتت أأوواائل في إإنتاجهھا بالنبانن أأعاددتت أأنن إإلى االساعاتت صناعة في
بالشركة.  خاصة سمة االحيین ذذلك منذ لتصبح ليیُذاالماضي٬، االميیناء على االقمريیة االدووررةة عرضض يیأتي هھھھنا٬، بالروواابطمن ّكر

االفلك.  ووعلم االساعاتت صناعة بيین تجمع االتي تنقّلهھاالتارريیخيیة خاللل االمعرووضة٬، االمرحلة مع االمتناسب االقمر٬، ووجهھ ررؤؤيیة يیمكن
االميیناء. ددااخل على االخاصة بـاالنافذةة مسننة عجلة تستخدمم االقمريیة االمرحلة أأنن إإلى لدووررت59يیُشارر منسناً االمؤلفتيین االقمر ي
تصميیمكمايیوما٬ً،29.5 االعجلة.االقمرووضع هھھھذهه تشّغلهھ االذيي االقرصص على يیتميیّزمرتيین االكذلك٬، بجانبهھھھذاا حيیثاالهھعرضض مرحح

نقطة مع االقمر على إإمرأأةة ووجهھ أأووررووبا٬،ووااضحةيیبرزز في عشر االثامن االقرنن في رراائجاً كانن ااالمر هھھھذاا إإبتسامتهھا. ززااوويیة على
ب االنقاطط هھھھذهه تستخدمن االبالطط سيیدااتت كانت إإلىعندما ررسالة منهھنمثابة للزووااجج بأاالمتقدميین يیحدددعلماً االنقطة ووضع مكانن نن

االرسالة. محتوىى

ساعة في االحاضنة االعلبة حجمهھDate Moon Phaseُصممت يیبلغ بقطر مرّصع29.20االجديیدةة بإططارر تزدداانن ووهھھھي ملم٬،
كامل. 48بـ قطع أألماسس االتنبضحجر االعيیاررساعةهھھھذهه االشركة913QLبوااسطة تصنعهھا االتي االحركة آآليیة االتعبئة٬، يیَتّسم. ذذااتي

نوعع من بميیزاانن االعيیارر وولولبglucydurهھھھذاا االذااتي االقصورر لضبط برااغٍغ يیشكلمع ااالخيیر االسيیليیكونن. هھھھذاا أأهھھھممن أأحد
االساعاتت صناعة االسابقة: إإبتكاررااتت بالنماذذجج مقاررنة ااألساسيیة االمزاايیا من االعديید يیوفر ووهھھھو خفيیف٬، مقاوومةاالوهھھھو أأكثر ززنن٬،

أأددااء تحسيین في تساهھھھم مثاليیة بأشكالل االسيیليیكونن من االمصنوعع االلولب تشكيیل يیمكن االمغناططيیسيیة. كذلك٬، وواالحقولل للصدماتت
االوقت.  ضبط ووددقة كما االحركة آلليیة االزمني منااإلتساقق االمصنوعع االتعبئة نابض ررؤؤيیة االصفيیريیة االخلفيیة االجهھة تُتيیح االمقابل٬، في

بنمط وودداائريیة مستقيیمة خطوطط وونقش مصقولة ززوواايیا مع مائلة حلزوونيیة بزخرفة يیتألق وواالذيي ااالحمر  Cote deاالذهھھھب
Geneveخبرةة على يیشهھد االذيي ااالمر وواالحاددةة. تتوفروومهھاررةة٬، االدقيیقة االحرفف تنفيیذ في مصنوععبالنبانن سواارر مع االساعة هھھھذهه

االبني. االرمادديي باللونن االجلد من

-بالنبانن فيیلورريیهھ ووررلدمجموعة 2017باززلل

االمرجعي:  55A-2987-6106االرقم

تعبيیر مميیز ألناقة بالنبانن

تتميیز بسماتهھا االنقيیة ووااالززليیة. مصنع بالنبانن ساعة نسائيیة جديیدةة إإنطالقاً من ووفائهھ االباررزز للتقاليید٬، يیُطلق 
سمة خاصة بهھذهه االعالمة االتجارريیة كما ووتعكس ووهھھھي تشّكل من االذهھھھب ااالحمر  ُصممت هھھھذهه االساعة االجديیدةة

.للرموزز االجماليیة االتي تتمتع بهھا مجموعة فيیلورريیهھ

االمنبثقة من صميیم مجموعة فيیلورريیهھ  ٬Date Moon Phase، تقّدمم بالنبانن ساعة 2017بمناسبة إإنعقادد معرضض باززلل ووررلد 
تارريیخ وومرحلة قمريیة ل عقارربب معبأةة بالذهھھھب٬، مؤشر االحميیمن االعقيیق . صمم هھھھذاا االنموذذجج من االذهھھھب ااالحمر مع ميیناء االنسائيیة

في صناعة االساعاتت إإلى أأنن أأعاددتت بالنبانن إإنتاجهھا في أأوواائل ثمانيیناتت االقرنن  تالشى إإستخداامهھاووكانت هھھھذهه ااآلليیة قد صفيیريیة. 
ّكر بالروواابط من هھھھنا٬، يیأتي عرضض االدووررةة االقمريیة على االميیناء ليیُذاالماضي٬، لتصبح منذ ذذلك االحيین سمة خاصة بالشركة. 

يیمكن ررؤؤيیة ووجهھ االقمر٬، االمتناسب مع االمرحلة االمعرووضة٬، خاللل تنقّلهھ االتارريیخيیة االتي تجمع بيین صناعة االساعاتت ووعلم االفلك. 
ً لدووررت 59يیُشارر إإلى أأنن االمرحلة االقمريیة تستخدمم عجلة مسننة بـاالنافذةة االخاصة على االميیناء.  ددااخل ي االقمر االمؤلفتيین من سنا
مرحح حيیث اال هھعرضض بجانبهھھھذاا االكذلك٬، يیتميیّز مرتيین على االقرصص االذيي تشّغلهھ هھھھذهه االعجلة.  االقمرووضع تصميیم  كمايیوما٬ً،  29.5

ً في االقرنن االثامن عشر في أأووررووبا٬،  ووااضحة يیبرزز ووجهھ إإمرأأةة على االقمر مع نقطة على ززااوويیة إإبتسامتهھا. هھھھذاا ااالمر كانن رراائجا
ً بأاالمتقدميین للزووااجج منهھن مثابة ررسالة إإلى عندما كانت سيیدااتت االبالطط تستخدمن هھھھذهه االنقاطط ب نن مكانن ووضع االنقطة يیحددد علما

محتوىى االرسالة.

ملم٬، ووهھھھي تزدداانن بإططارر مرّصع  29.20االجديیدةة بقطر يیبلغ حجمهھ  Date Moon Phaseُصممت االعلبة االحاضنة في ساعة 
يیَتّسم . ذذااتي االتعبئة٬، آآليیة االحركة االتي تصنعهھا االشركة 913QLبوااسطة االعيیارر ساعة هھھھذهه اال تنبضحجر أألماسس قطع كامل.  48بـ

أأحد أأهھھھم  من االسيیليیكونن. هھھھذاا ااالخيیر يیشكلمع برااغٍغ لضبط االقصورر االذااتي وولولب  glucydurهھھھذاا االعيیارر بميیزاانن من نوعع 
ززنن٬، أأكثر مقاوومة االو هھھھو خفيیف٬، ووهھھھو يیوفر االعديید من االمزاايیا ااألساسيیة مقاررنة بالنماذذجج االسابقة: إإبتكاررااتت صناعة االساعاتت

للصدماتت وواالحقولل االمغناططيیسيیة. كذلك٬، يیمكن تشكيیل االلولب االمصنوعع من االسيیليیكونن بأشكالل مثاليیة تساهھھھم في تحسيین أأددااء 
في االمقابل٬، تُتيیح االجهھة االخلفيیة االصفيیريیة ررؤؤيیة نابض االتعبئة االمصنوعع من ااإلتساقق االزمني آلليیة االحركة كما ووددقة ضبط االوقت. 

 Cote deاالذهھھھب ااالحمر وواالذيي يیتألق بزخرفة حلزوونيیة مائلة مع ززوواايیا مصقولة وونقش خطوطط مستقيیمة وودداائريیة بنمط 
Geneve هھھھذهه االساعة مع سواارر مصنوعع  بالنبانن في تنفيیذ االحرفف االدقيیقة وواالحاددةة. تتوفروومهھاررةة ٬، ااالمر االذيي يیشهھد على خبرةة

من االجلد باللونن االرمادديي االبني.
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-بالنبانن فاثومز فيیفتي ووررلدإإستعدااددااًمجموعة باززلل 2017لمعرضض

االمرجعي O52A-1140-5100االرقم

عائلة إإلى يینضم جديید Bathyscapheساعاتتعضو

قّدمتهھااالبتصميیمهھااالمميیزةةFifty Fathoms Bathyscapheمجموعة قد كانت وواالتي االطراازز٬، قديیم
االعامم في إإنضمامم2013،٬االشركة بحجمتشهھد جديیدةة االدااكن. تزددااننملم38ساعة ااالززررقق باللونن

ساعة من جديیدااً نموذذجاً بالنبانن عقارربب.38حجمهھيیبلغFifty Fathoms Bathyscapheأأططلقت بثالثة وومزوّودد ملم
االجديیديیتميیّز االشااإلصداارر لدىى االمفّضل ااالززررقق خصائصباللونن اانن إإلى ااإلشاررةة مع االمحيیط٬، بأعماقق يیُذّكر وواالذيي ركة

مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق
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قّدمتهھااالبتصميیمهھااالمميیزةةFifty Fathoms Bathyscapheمجموعة قد كانت وواالتي االطراازز٬، قديیم
االعامم في إإنضمامم2013،٬االشركة بحجمتشهھد جديیدةة االدااكن. تزددااننملم38ساعة ااالززررقق باللونن

ساعة من جديیدااً نموذذجاً بالنبانن عقارربب.38حجمهھيیبلغFifty Fathoms Bathyscapheأأططلقت بثالثة وومزوّودد ملم
االجديیديیتميیّز االشااإلصداارر لدىى االمفّضل ااالززررقق خصائصباللونن اانن إإلى ااإلشاررةة مع االمحيیط٬، بأعماقق يیُذّكر وواالذيي ركة

مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة
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تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل
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ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز
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االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق

عامة: عالقاتت مسؤوولة
نوتارريي لوسي

19 36 796 21 41+هھھھاتف: 
pr@blancpain.comي: 
cohttp://press.blancpain.

-بالنبانن فاثومز فيیفتي ووررلدإإستعدااددااًمجموعة باززلل 2017لمعرضض

االمرجعي O52A-1140-5100االرقم

عائلة إإلى يینضم جديید Bathyscapheساعاتتعضو
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مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة
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إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
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لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق
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