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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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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 عامة:إإتساقق عالقاتت مسؤوولة
نوتارريي لوسي
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-بالنبانن فيیلورريیهھ 2017باززلل ووررلد مجموعة

االمرجعي: 55B-3631-6637االرقم

تقّدمم: فيیلورريیهھ مجموعة

ااالسبوعع وويیومم االكبيیر االتارريیخ االعامم٬، أأسبوعع

جديیدةة بساعة ترّحب فيیلورريیهھ بيینمجموعة االدقيیقةآآليیاتتتجمع االوقت باررززةة. االجماليیةاالمزاايیااالووقيیاسس

االساعة هھھھذهه تحافظ االمنطلق٬، هھھھذاا من أأززليیة. أأناقة عليیهھا ُمضفيیة اااليیقونيیة٬، فيیلورريیهھ مجموعة تجسيید إلعاددةة االدؤؤووبب سعيیهھا بالنبانن توااصل
ميینائهھا االمميیزةة٬، االنقيیة بخطوططهھا متألقة االمعتمد االنهھج لهھذاا ووالئهھا على االحاضنةاالجديیدةة االعلبة ووإإططارر كما االنارريیة االميینا من بالكامل االمصنوعع

حرقق لعمليیاتت االقطع تعريیض تتطلّب االزخرفيیة االتقنيیة هھھھذهه بالميینا. مطليیيین بالنبانن ووشعارر بمؤشرااتت االساعة هھھھذهه تتسم كذلك٬، االمزددووجج.
جدااً مرتفعة حرااررةة ددررجاتت على حتىمتتاليیة مئويیة. 800تصل ددررجة

ااإلبداا هھھھذاا االعاممززوّودد أأسبوعع مؤشر إإلى باإلضافة نافذتيین٬، على االقائم االتارريیخ بعرضض بالنبانن مصنع من ااالخيیر صممعع -االذيي ل لتقليیدووفقاً
االساعاتت صناعة في -االمعتمد ااالززررقق.  باللونن متعّرجج عقربب شكل ووسهھولةعلى كما االمرئي االتصميیم على توااززنن إلضفاء خطوةة ووفي

االساعة عالمة عند يیقع فرعي ميیناء على االيیومم يیُعرضض االوقت٬، يیومم9لقرااءةة إإلى ااالحد يیومم من ااإلنتقالل خاللل يیتم فهھو االعامم أأسبوعع تغيیيیر . أأما
بيین االمترااووحة ااالررقامم بأنن علماً االتارريیخ٬، قفزةة مع بالتزاامن ووذذلك -1ااإلثنيین٬، على53 تنضويي االسنوااتت بعض بأنن تذكيیرااً 53ًتشّكل أأسبوعا

ً حجمهھاالرسميیة. للتقويیماتتووفقا يیبلغ بقطر االحاضنة االعلبة صنعت جهھتهھا٬، ااالحمر42من االذهھھھب من أأسفلووهھھھيملم بمصححاتت مزوّوددةة
إإخترااعهھا برااءةة بالنبانن تحمل االتي باالمقبض االساعة إإررتدااء عند تماماً مخفيیة بأنهھا علماً تقديیم٬، في االمصنع هھھھدفف على االضوء يیسلّط ما

االحاضنة للعلبة ووجميیل نقي فالمصححتصميیم ِمرقم. أأيي إلستخداامم االحاجة ددوونن ااإلصبع بطرفف االمؤشرااتت تعديیل إإمكانيیة يیُتيیح االنظامم هھھھذاا .
االساعة عالمة عند ااالسبوعع؛11االموجودد يیومم تعديیل على اايیعمل عالمة عند االوااقع ذذلك يیتحكم االمقابل االعامم. أأما1لساعةفي أأسبوعع بتعديیل

االتاجج. بوااسطة ضبطهھ فيیتم االتارريیخ

االعيیارر بوااسطة تنبض هھھھذهه االجديیدةة بالنبانن ساعة أأنن إإلى وواالذيي3738Gيیُشارر االشركة صنع منمن أأسطوااناتت378يیتكّونن ووبفضل جزءااً.
أأيیامم.  ثمانيیة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة ااآلليیة هھھھذهه تختزنن االثالثث٬، معأأمااالتعبئة االتيیتانيیومم من صممت فقد االتوااززنن منميیكروومتريیةبرااغٍغعجلة

االذااتياالذهھھھب االقصورر االسيیليیكونن. لضبط من توولولب ووهھھھي االساعاتت٬، صناعة في حديیثاً االماددةة هھھھذهه إإستخداامم االبدأأ االمزاايیاوفر من عديید
خ تجعلهھا االمنخفضة كثافتهھا أأووال٬ً، ووبالتاليفيیفااألساسيیة. االوززنن للصدماتتة مقاوومة لأأكثر مقاوومة كونهھا عن فضالً االمغناططيیسيیة. ٬، منلحقولل

تشكيیلهھ إإمكانيیة ليیوفر االتوااززنن ززنبركك يیأتي االوقت. هھھھنا٬، ضبط ووددقة كما االحركة آلليیة االزمني ااإلتساقق أأددااء تحسيین في تساهھھھم مثاليیة بأشكالل

ررؤؤيیة االصفيیريیة االخلفيیة االجهھة تُتيیح االمقابل٬، االنهھائيیفي االحركةااللمساتت آآليیة بهھا تزدداانن االتي االمميیزةة االتعبئةووة االلونننابض وواالذيياالثنائي
بزخرفة تخريیميیتألق االعصريي.نمط ااإلبتكارر بيین يیجمع االجديید ااالبدااعع جلدهھھھذاا من سواارر مع يیتوفر ووهھھھو االتقليیديیة٬، االساعاتت ووصناعة

االشوكوالتهھاالتمساحح بلونن يیدوويیاً .االمطّرزز

عامة: عالقاتت مسؤوولة
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55B-3631-6637  االرقم االمرجعي:

تقّدمم: فيیلورريیهھ مجموعة

ااالسبوعع وويیومم االكبيیر االتارريیخ االعامم٬، أأسبوعع

جديیدةة بساعة ترّحب فيیلورريیهھ بيینمجموعة االدقيیقةآآليیاتتتجمع االوقت باررززةة. االجماليیةاالمزاايیااالووقيیاسس

االساعة هھھھذهه تحافظ االمنطلق٬، هھھھذاا من أأززليیة. أأناقة عليیهھا ُمضفيیة اااليیقونيیة٬، فيیلورريیهھ مجموعة تجسيید إلعاددةة االدؤؤووبب سعيیهھا بالنبانن توااصل
ميینائهھا االمميیزةة٬، االنقيیة بخطوططهھا متألقة االمعتمد االنهھج لهھذاا ووالئهھا على االحاضنةاالجديیدةة االعلبة ووإإططارر كما االنارريیة االميینا من بالكامل االمصنوعع

حرقق لعمليیاتت االقطع تعريیض تتطلّب االزخرفيیة االتقنيیة هھھھذهه بالميینا. مطليیيین بالنبانن ووشعارر بمؤشرااتت االساعة هھھھذهه تتسم كذلك٬، االمزددووجج.
جدااً مرتفعة حرااررةة ددررجاتت على حتىمتتاليیة مئويیة. 800تصل ددررجة

ااإلبداا هھھھذاا االعاممززوّودد أأسبوعع مؤشر إإلى باإلضافة نافذتيین٬، على االقائم االتارريیخ بعرضض بالنبانن مصنع من ااالخيیر صممعع -االذيي ل لتقليیدووفقاً
االساعاتت صناعة في -االمعتمد ااالززررقق.  باللونن متعّرجج عقربب شكل ووسهھولةعلى كما االمرئي االتصميیم على توااززنن إلضفاء خطوةة ووفي

االساعة عالمة عند يیقع فرعي ميیناء على االيیومم يیُعرضض االوقت٬، يیومم9لقرااءةة إإلى ااالحد يیومم من ااإلنتقالل خاللل يیتم فهھو االعامم أأسبوعع تغيیيیر . أأما
بيین االمترااووحة ااالررقامم بأنن علماً االتارريیخ٬، قفزةة مع بالتزاامن ووذذلك -1ااإلثنيین٬، على53 تنضويي االسنوااتت بعض بأنن تذكيیرااً 53ًتشّكل أأسبوعا

ً حجمهھاالرسميیة. للتقويیماتتووفقا يیبلغ بقطر االحاضنة االعلبة صنعت جهھتهھا٬، ااالحمر42من االذهھھھب من أأسفلووهھھھيملم بمصححاتت مزوّوددةة
إإخترااعهھا برااءةة بالنبانن تحمل االتي باالمقبض االساعة إإررتدااء عند تماماً مخفيیة بأنهھا علمًا تقديیم٬، في االمصنع هھھھدفف على االضوء يیسلّط ما

االحاضنة للعلبة ووجميیل نقي فالمصححتصميیم ِمرقم. أأيي إلستخداامم االحاجة ددوونن ااإلصبع بطرفف االمؤشرااتت تعديیل إإمكانيیة يیُتيیح االنظامم هھھھذاا .
االساعة عالمة عند ااالسبوعع؛11االموجودد يیومم تعديیل على اايیعمل عالمة عند االوااقع ذذلك يیتحكم االمقابل االعامم. أأما1لساعةفي أأسبوعع بتعديیل

االتاجج. بوااسطة ضبطهھ فيیتم االتارريیخ

االعيیارر بوااسطة تنبض هھھھذهه االجديیدةة بالنبانن ساعة أأنن إإلى وواالذيي3738Gيیُشارر االشركة صنع منمن أأسطوااناتت378يیتكّونن ووبفضل جزءااً.
أأيیامم.  ثمانيیة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة ااآلليیة هھھھذهه تختزنن االثالثث٬، معأأمااالتعبئة االتيیتانيیومم من صممت فقد االتوااززنن منميیكروومتريیةبرااغٍغعجلة

االذااتياالذهھھھب االقصورر االسيیليیكونن. لضبط من توولولب ووهھھھي االساعاتت٬، صناعة في حديیثاً االماددةة هھھھذهه إإستخداامم االبدأأ االمزاايیاوفر من عديید
خ تجعلهھا االمنخفضة كثافتهھا أأووال٬ً، ووبالتاليفيیفااألساسيیة. االوززنن للصدماتتة مقاوومة لأأكثر مقاوومة كونهھا عن فضالً االمغناططيیسيیة. ٬، منلحقولل

تشكيیلهھ إإمكانيیة ليیوفر االتوااززنن ززنبركك يیأتي االوقت. هھھھنا٬، ضبط ووددقة كما االحركة آلليیة االزمني ااإلتساقق أأددااء تحسيین في تساهھھھم مثاليیة بأشكالل

ررؤؤيیة االصفيیريیة االخلفيیة االجهھة تُتيیح االمقابل٬، االنهھائيیفي االحركةااللمساتت آآليیة بهھا تزدداانن االتي االمميیزةة االتعبئةووة االلونننابض وواالذيياالثنائي
بزخرفة تخريیميیتألق االعصريي.نمط ااإلبتكارر بيین يیجمع االجديید ااالبدااعع جلدهھھھذاا من سواارر مع يیتوفر ووهھھھو االتقليیديیة٬، االساعاتت ووصناعة

االشوكوالتهھاالتمساحح بلونن يیدوويیاً .االمطّرزز

عامة: عالقاتت مسؤوولة
نوتارريي لوسي
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االمرجعي: 55B-3631-6637االرقم

مجموعة فيیلورريیهھ تقّدمم:

أأسبوعع االعامم٬، االتارريیخ االكبيیر وويیومم ااالسبوعع

باررززةة. االجماليیة االمزاايیا االوو قيیاسس االوقت االدقيیقةآآليیاتت  تجمع بيینمجموعة فيیلورريیهھ ترّحب بساعة جديیدةة 

 
 

توااصل بالنبانن سعيیهھا االدؤؤووبب إلعاددةة تجسيید مجموعة فيیلورريیهھ اااليیقونيیة٬، ُمضفيیة عليیهھا أأناقة أأززليیة. من هھھھذاا االمنطلق٬، تحافظ هھھھذهه االساعة 
االمصنوعع بالكامل من االميینا االنارريیة كما ووإإططارر االعلبة االحاضنة االجديیدةة على ووالئهھا لهھذاا االنهھج االمعتمد متألقة بخطوططهھا االنقيیة االمميیزةة٬، ميینائهھا 

االمزددووجج. كذلك٬، تتسم هھھھذهه االساعة بمؤشرااتت ووشعارر بالنبانن مطليیيین بالميینا. هھھھذهه االتقنيیة االزخرفيیة تتطلّب تعريیض االقطع لعمليیاتت حرقق 
ددررجة مئويیة.  800تصل حتى  متتاليیة على ددررجاتت حرااررةة مرتفعة جدااً 

-االذيي صمم عع ااالخيیر من مصنع بالنبانن بعرضض االتارريیخ االقائم على نافذتيین٬، باإلضافة إإلى مؤشر أأسبوعع االعامم ززوّودد هھھھذاا ااإلبداا ً ل  لتقليید ووفقا
-االمعتمد في صناعة االساعاتت  ووفي خطوةة إلضفاء توااززنن على االتصميیم االمرئي كما ووسهھولة على شكل عقربب متعّرجج باللونن ااالززررقق.  

. أأما تغيیيیر أأسبوعع االعامم فهھو يیتم خاللل ااإلنتقالل من يیومم ااالحد إإلى يیومم 9لقرااءةة االوقت٬، يیُعرضض االيیومم على ميیناء فرعي يیقع عند عالمة االساعة 
-1ااإلثنيین٬، ووذذلك بالتزاامن مع قفزةة االتارريیخ٬، علماً بأنن ااالررقامم االمترااووحة بيین  أأسبوعاً  53تشّكل تذكيیرااً بأنن بعض االسنوااتت تنضويي على  53

 ً مزوّوددةة بمصححاتت أأسفل ووهھھھي ملم من االذهھھھب ااالحمر  42من جهھتهھا٬، صنعت االعلبة االحاضنة بقطر يیبلغ حجمهھ االرسميیة.  للتقويیماتتووفقا
ً عند إإررتدااء االساعة باالمقبض االتي تحمل بالنبانن برااءةة إإخترااعهھا ً بأنهھا مخفيیة تماما ما يیسلّط االضوء على هھھھدفف االمصنع في تقديیم ٬، علما

. هھھھذاا االنظامم يیُتيیح إإمكانيیة تعديیل االمؤشرااتت بطرفف ااإلصبع ددوونن االحاجة إلستخداامم أأيي ِمرقم. فالمصحح تصميیم نقي ووجميیل للعلبة االحاضنة
بتعديیل أأسبوعع االعامم. أأما  1لساعة في االمقابل يیتحكم ذذلك االوااقع عند عالمة اايیعمل على تعديیل يیومم ااالسبوعع؛  11االموجودد عند عالمة االساعة 

 االتارريیخ فيیتم ضبطهھ بوااسطة االتاجج.

جزءااً. ووبفضل أأسطوااناتت  378يیتكّونن من من صنع االشركة وواالذيي  3738Gيیُشارر إإلى أأنن ساعة بالنبانن االجديیدةة هھھھذهه تنبض بوااسطة االعيیارر 
من ميیكروومتريیة برااغٍغ عجلة االتوااززنن فقد صممت من االتيیتانيیومم مع  أأمااالتعبئة االثالثث٬، تختزنن هھھھذهه ااآلليیة ططاقة إإحتيیاططيیة تدوومم حتى ثمانيیة أأيیامم. 

ً في صناعة االساعاتت٬، ووهھھھي توولولب من االسيیليیكونن. لضبط االقصورر االذااتي  االذهھھھب عديید من االمزاايیا وفر االبدأأ إإستخداامم هھھھذهه االماددةة حديیثا
من لحقولل االمغناططيیسيیة. ٬، فضالً عن كونهھا مقاوومة لأأكثر مقاوومة للصدماتت ة االوززنن ووبالتاليفيیفااألساسيیة. أأووال٬ً، كثافتهھا االمنخفضة تجعلهھا خ

بأشكالل مثاليیة تساهھھھم في تحسيین أأددااء ااإلتساقق االزمني آلليیة االحركة كما ووددقة ضبط االوقت.  هھھھنا٬، يیأتي ززنبركك االتوااززنن ليیوفر إإمكانيیة تشكيیلهھ

وواالذيي االثنائي االلونن نابض االتعبئة وو ة االمميیزةة االتي تزدداانن بهھا آآليیة االحركةااللمساتت االنهھائيی في االمقابل٬، تُتيیح االجهھة االخلفيیة االصفيیريیة ررؤؤيیة
ووصناعة االساعاتت االتقليیديیة٬، ووهھھھو يیتوفر مع سواارر من جلد هھھھذاا ااالبدااعع االجديید يیجمع بيین ااإلبتكارر االعصريي  .نمط تخريیميیتألق بزخرفة 

.االمطّرزز يیدوويیاً بلونن االشوكوالتهھ االتمساحح
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