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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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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

إإلكترووني:   pr@blancpain.comبريید
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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

	مجموعة  Villeret		من    Blancpain2017االدووليباززلوررلدمعرضض

	االمرجع  :55‐-1127‐-6652B	  

جديیدبمودديیلVilleretمجموعةإإثرااء

	وواالتارريیخااليیومم"يیحمل  "

في٬،VilleretاالساعاتتمجموعةضمنوواالتارريیخااليیومملعرضضآآليیةًااألوولىللمرةةBlancpainتقترحح
.االساعاتتعالمفياالعريیقةاالتشكيیلةهھھھذههخالللمنإإبرااززههتممميیزاابتكارر

	البتكارراامجاللفيمطلقةحريیةيیمنحهھاامم٬،ساعاتهھاحركاتتووتطويیربتصميیملهھاحتسمذذااتيیةبقدررااتتBlancpainتتمتع  .
لصاحبهھاتسمحبصوررةة٬،االزمنيیةاالقطعةهھھھذههعلىيیخوواالتاررممااليیوعرضضتتيیُحآآليیةًااليیومماالعالمةتقدمم٬،ررةةلمهھاااهھھھذههووبفضل

ددااخلVilleretمجموعةفياالجديیدااالبتكاررهھھھذاايیأتي.االبصرلمحفياالساعةقرصصعلىاالمبيینةاالمعلوماتتكافةباستعرااضض
أأووررااققشكلعلىساعٍةعقارربباالالمعغيیرااألبيیضاالقرصصبرزُزيیُبيینماستيیل٬،ااالستايینلسمنمصنوععوومم40قطرههتبيیُّم

علىمشاهھھھدتهھمافيیمكنوواالتارريیخ٬،ااألسبوععيیوممأأما6،٬االساعةمستوىىعلىاالصغيیراالثواانيعرضضيیظهھر.فاررغةشجر
	فورريیةنصفبطريیقةوواالتارريیخفورريیةبطريیقةااليیوممتغيیيیريیتمكما.3االساعةمستوىى  .

تأتي.يیاقوتة34بيینهھممنعنصراا275منكونةًمووهھھھي٬،1160DDعيیارربأأووتوماتيیكيیةحركةتدبّباالساعة٬،هھھھذههقلبووفي
منحلزوونينابضإإلىةًإإضاف٬،ميیكروومتريیةذذهھھھبيیةضبٍطووبرااغياالجلوسيیدوورربماددةةمصنوعةتوااززننبعجلةمزوّوددةةااآلليیةهھھھذهه
ًأأددررجتاالتياالسليیسيیوممماددةة ًتجعلهھاالتياالضعيیفةكثافتهھوومنهھامزاايیاعدةةللسليیسيیومم.  	االساعاتتتصنيیعفيحديیثا مقاررنةخفيیفا
ً.االمغناططيیسيیةاالحقوللمعيیتفاعلالأأنهھكماللصدماتت٬،أأفضلبمقاوومةيیسمحمماأأخرىى٬،بمواادد االنابضهھھھذاايیتيیحووأأيیضا
بتردددداالساعةهھھھذههحركةتعمل.  	االساعةددقةووبالتاليللحركة٬،االزمنيااالنسجاممتحسيیناالممتازز٬،االهھندسياالشكلذذووحلزوونياال
حركةمشاهھھھدةةوويیمكن.ساعة72لمدةةذذااتيتشغيیلعلىامبفضلهھاالحصولليیمكنمتراابطتيین٬،مسننتيینعجلتيینتضمووهھھھرتز4
شكلعلىاالمنّسقة٬،االذهھھھبيیةاالدوّوااررةةاالمجموعةفياالتأمليیتيیحاالذييااألززررققباليیاقوتتاالمصنوعةاالخلفيیةبفضلاالمودديیلهھھھذاا
.االنحلخليیة

	أأسوددتمساحّيبسوااررمتوفرةةاالساعةهھھھذهه  .

نوتاررييلوسي:  	االعامةاالعالقاتتخبيیرةة
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	االدوولي  	باززلوررلد  	معرضضBlancpainمنVilleretمجموعة  2017

	االمرجع  :55‐-1127‐-6652B

جديیدبمودديیلVilleretمجموعةإإثرااء

	وواالتارريیخااليیومم"يیحمل  "

في٬،VilleretاالساعاتتمجموعةضمنوواالتارريیخااليیومملعرضضآآليیةًااألوولىللمرةةBlancpainتقترحح
.االساعاتتعالمفياالعريیقةاالتشكيیلةهھھھذههخالللمنإإبرااززههتممميیزاابتكارر

	البتكارراامجاللفيمطلقةحريیةيیمنحهھاامم٬،ساعاتهھاحركاتتووتطويیربتصميیملهھاحتسمذذااتيیةبقدررااتتBlancpainتتمتع  .
لصاحبهھاتسمحبصوررةة٬،االزمنيیةاالقطعةهھھھذههعلىيیخوواالتاررممااليیوعرضضتتيیُحآآليیةًااليیومماالعالمةتقدمم٬،ررةةلمهھاااهھھھذههووبفضل

ددااخلVilleretمجموعةفياالجديیدااالبتكاررهھھھذاايیأتي.االبصرلمحفياالساعةقرصصعلىاالمبيینةاالمعلوماتتكافةباستعرااضض
أأووررااققشكلعلىساعٍةعقارربباالالمعغيیرااألبيیضاالقرصصبرزُزيیُبيینماستيیل٬،ااالستايینلسمنمصنوععوومم40قطرههتبيیُّم

علىمشاهھھھدتهھمافيیمكنوواالتارريیخ٬،ااألسبوععيیوممأأما6،٬االساعةمستوىىعلىاالصغيیراالثواانيعرضضيیظهھر.فاررغةشجر
	فورريیةنصفبطريیقةوواالتارريیخفورريیةبطريیقةااليیوممتغيیيیريیتمكما.3االساعةمستوىى  .

تأتي.يیاقوتة34بيینهھممنعنصراا275منكونةًمووهھھھي٬،1160DDعيیارربأأووتوماتيیكيیةحركةتدبّباالساعة٬،هھھھذههقلبووفي
منحلزوونينابضإإلىةًإإضاف٬،ميیكروومتريیةذذهھھھبيیةضبٍطووبرااغياالجلوسيیدوورربماددةةمصنوعةتوااززننبعجلةمزوّوددةةااآلليیةهھھھذهه
ًأأددررجتاالتياالسليیسيیوممماددةة ًتجعلهھاالتياالضعيیفةكثافتهھوومنهھامزاايیاعدةةللسليیسيیومم.  	االساعاتتتصنيیعفيحديیثا مقاررنةخفيیفا
ً.االمغناططيیسيیةاالحقوللمعيیتفاعلالأأنهھكماللصدماتت٬،أأفضلبمقاوومةيیسمحمماأأخرىى٬،بمواادد االنابضهھھھذاايیتيیحووأأيیضا
بتردددداالساعةهھھھذههحركةتعمل.  	االساعةددقةووبالتاليللحركة٬،االزمنيااالنسجاممتحسيیناالممتازز٬،االهھندسياالشكلذذووحلزوونياال
حركةمشاهھھھدةةوويیمكن.ساعة72لمدةةذذااتيتشغيیلعلىامبفضلهھاالحصولليیمكنمتراابطتيین٬،مسننتيینعجلتيینتضمووهھھھرتز4
شكلعلىاالمنّسقة٬،االذهھھھبيیةاالدوّوااررةةاالمجموعةفياالتأمليیتيیحاالذييااألززررققباليیاقوتتاالمصنوعةاالخلفيیةبفضلاالمودديیلهھھھذاا
.االنحلخليیة

	أأسوددتمساحّيبسوااررمتوفرةةاالساعةهھھھذهه  .
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