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Villeret Grande Date Jour Rétrogradeساعة 

 
 Villeretتقّدم بالنبان آلية جديدة  ضمن مجموعة فيلوريه: مؤشر يوم االسبوع اإلرتدادي. يبرز هذا المؤشر في ساعة 

Grande Date Jour Rétrograde  ،إلى جانب عرض التاريخ الكبير في نافذتين.الجديدة 

 

 ثتشبّ الجديدة بتصميمها الكالسيكي واألنيق، مسلّطة الضوء على  Villeret Grande Date Jour Rétrogradeتتميز ساعة 
(، شكلها الرقيق double pomme) اإلطار المهّدبلعل أبرز ما يميّز هذه المجموعة هو بالنبان بقيم صناعة الساعات االصيلة. 

باإلضافة إلى عقاربها ومؤشراتها االنيقة للغاية. وفي سبيل الحفاظ على نقاء شكلها، بعيداً عن الشوائب التي تمثلها تعديالت التقويم
 بالنبانحمل عروات التي تاسفل ال ، تستفيد فلسفة فيلوريه من مصححاتأزرار على جوانب العلبة الحاضنةإضافة التي تتطلب 

ال يحتاج مؤشر التقويم ألي زر تحّكم او أداة، بحيث يمكن ضبط يوم االسبوع عن طريق الضغط بطرف من هنا، براءة إختراعها. 
 االصبع على مصحح مخفي، كما يتم تعديل التاريخ بواسطة التاج.

، في حين تقع نافذة 9و 7بوع على قوس بين عالمتي الساعة من جهة ثانية، ومن أجل ضمان توازن بصري، وضع يوم االس
 Villeret Grande Date Jour Rétrograde. وفي لمسة تعزز من أناقة ساعة 6و 5التاريخ الكبير بين عالمتي الساعة 

ن يوم االحد إلى منظّم م الجديدة، يتغيّر التاريخ الكبير ويوم االسبوع فورياً عند منتصف الليل، بينما يعود اليوم اإلرتدادي بشكل
اإلثنين لبدء أسبوع جديد. عالوة على عروض التقويم، زّود هذا النموذج بعقرب ثواني مركزي وطويل وهو يحمل االحرف 

 االولى من إسم بالنبان على عامل التوازن. 

مع أسطوانتي  1150عيار مصمم بناء على والالجديد الذي تصنعه بالنبان في مصنعها،  6950GJتنبض ساعة فيلوريه بعيار 
صنوع من ، وهو ممن خالل الجهة الخلفية الشفافةيبرز النابض  يُشار إلى انساعة.  72تعبئة تختزنان طاقة إحتياطية تدوم حتى 

  .المتقاطعة guillocheونمط خطوط  Côtes de Genèveلمسة نقش خطوط ب يزدانوالذهب 

من  : إصدار من الذهب االحمر مع ميناءالجديدة بخيارات عديدة Villeret Grande Date Jour Rétrogradeتتوفر ساعة 
من جلد االختيار بين حزامباإلضافة إلى إمكانية إصدار من الفوالذ المقاوم للصدأ مع ميناء باللون االبيض، و االوبالين الفضي

ملم. 40 يبلغ لحاضنة في كافة االصداراتقطر العلبة ا تجدر اإلشارة إلى أن. لكلي اإلصدارين التمساح أو سوار معدني
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Grande Date Jour Rétrograde  ،إلى جانب عرض التاريخ الكبير في نافذتين.الجديدة

 ثتشبّ الجديدة بتصميمها الكالسيكي واألنيق، مسلّطة الضوء على  Villeret Grande Date Jour Rétrogradeتتميز ساعة 
(، شكلها الرقيق double pomme) اإلطار المهّدبلعل أبرز ما يميّز هذه المجموعة هو بالنبان بقيم صناعة الساعات االصيلة. 

باإلضافة إلى عقاربها ومؤشراتها االنيقة للغاية. وفي سبيل الحفاظ على نقاء شكلها، بعيداً عن الشوائب التي تمثلها تعديالت التقويم
 بالنبانحمل عروات التي تاسفل ال ، تستفيد فلسفة فيلوريه من مصححاتأزرار على جوانب العلبة الحاضنةإضافة التي تتطلب 

ال يحتاج مؤشر التقويم ألي زر تحّكم او أداة، بحيث يمكن ضبط يوم االسبوع عن طريق الضغط بطرف من هنا، براءة إختراعها. 
 االصبع على مصحح مخفي، كما يتم تعديل التاريخ بواسطة التاج.

، في حين تقع نافذة 9و 7بوع على قوس بين عالمتي الساعة من جهة ثانية، ومن أجل ضمان توازن بصري، وضع يوم االس
 Villeret Grande Date Jour Rétrograde. وفي لمسة تعزز من أناقة ساعة 6و 5التاريخ الكبير بين عالمتي الساعة 

ن يوم االحد إلىمنظّم م الجديدة، يتغيّر التاريخ الكبير ويوم االسبوع فورياً عند منتصف الليل، بينما يعود اليوم اإلرتدادي بشكل
اإلثنين لبدء أسبوع جديد. عالوة على عروض التقويم، زّود هذا النموذج بعقرب ثواني مركزي وطويل وهو يحمل االحرف

االولى من إسم بالنبان على عامل التوازن. 

مع أسطوانتي 1150عيار مصمم بناء على والالجديد الذي تصنعه بالنبان في مصنعها،  6950GJتنبض ساعة فيلوريه بعيار 
صنوع من، وهو ممن خالل الجهة الخلفية الشفافةيبرز النابض  يُشار إلى انساعة.  72تعبئة تختزنان طاقة إحتياطية تدوم حتى 

 .المتقاطعة guillocheونمط خطوط  Côtes de Genèveلمسة نقش خطوط ب يزدانوالذهب 

من : إصدار من الذهب االحمر مع ميناءالجديدة بخيارات عديدة Villeret Grande Date Jour Rétrogradeتتوفر ساعة 
الفضي ميناء باللون االبيض،واالوبالين مع للصدأ المقاوم الفوالذ من بين حزامباإلضافة إلى إمكانيةإصدار جلداالختيار من

ملم. 40 يبلغ لحاضنة في كافة االصداراتقطر العلبة ا تجدر اإلشارة إلى أن. لكلي اإلصدارين التمساح أو سوار معدني
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Villeret Grande Date Jour Rétrogradeساعة

ساعة في المؤشر هذا يبرز اإلرتدادي. االسبوع يوم مؤشر فيلوريه: مجموعة ضمن جديدة آلية بالنبان Villeretتقّدم
Grande Date Jour Rétrograde ،جانب عرض التاريخ الكبير في نافذتين.الجديدة إلى

Villeretتتميز ساعة Grande Date Jour Rétrogradeعلى الضوء مسلّطة واألنيق، الكالسيكي بتصميمها ثتشبّالجديدة
(، شكلها الرقيق double pomme) اإلطار المهّدبلعل أبرز ما يميّز هذه المجموعة هو بالنبان بقيم صناعة الساعات االصيلة. 

باإلضافة إلى عقاربها ومؤشراتها االنيقة للغاية. وفي سبيل الحفاظ على نقاء شكلها، بعيداً عن الشوائب التي تمثلها تعديالت التقويم 
تتطلب العلبة الحاضنةإضافةالتي على جوانب مصححاتأزرار من فلسفة فيلوريه تستفيد ال، تاسفل التي بالنبانحملعروات

بطرفمن هنا،براءة إختراعها. الضغط طريق عن االسبوع يوم ضبط يمكن بحيث أداة، او تحّكم زر ألي التقويم مؤشر يحتاج ال
 االصبع على مصحح مخفي، كما يتم تعديل التاريخ بواسطة التاج.

يوم االس بصري، وضع توازن ضمان الساعةمن جهة ثانية، ومن أجل بين عالمتي على قوس تقع نافذة9و7بوع ، في حين
 Villeret Grande Date Jour Rétrograde. وفي لمسة تعزز من أناقة ساعة 6و 5التاريخ الكبير بين عالمتي الساعة 

ن يوم االحد إلى منظّم م الجديدة، يتغيّر التاريخ الكبير ويوم االسبوع فورياً عند منتصف الليل، بينما يعود اليوم اإلرتدادي بشكل
االحرف يحمل وهو وطويل مركزي ثواني بعقرب النموذج هذا زّود التقويم، عروض على عالوة جديد. أسبوع لبدء اإلثنين

االولى من إسم بالنبان على عامل التوازن.

بعيار مصنعها،6950GJتنبض ساعة فيلوريه في بالنبان تصنعه الذي علىوالالجديد بناء مع أسطوانتي1150عيارمصمم
صنوع من ، وهو ممن خالل الجهة الخلفية الشفافةيبرز النابض يُشار إلى انساعة. 72تعبئة تختزنان طاقة إحتياطية تدوم حتى 

خطوطCôtes de Genèveلمسة نقش خطوط بيزدانوالذهب  .المتقاطعةguillocheونمط

Villeretتتوفر ساعة  Grande Date Jour Rétrogradeعديدة بخيارات ميناءالجديدة مع من الذهب االحمر إصدار من :
الفضي ميناء باللون االبيض،واالوبالين مع للصدأ المقاوم الفوالذ من بين حزامباإلضافة إلى إمكانيةإصدار جلداالختيار من

ملم.40يبلغلحاضنة في كافة االصداراتقطر العلبة اتجدر اإلشارة إلى أن. لكلي اإلصدارينالتمساح أو سوار معدني
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ساعة في المؤشر هذا يبرز اإلرتدادي. االسبوع يوم مؤشر فيلوريه: مجموعة ضمن جديدة آلية بالنبان Villeretتقّدم
Grande Date Jour Rétrograde ،جانب عرض التاريخ الكبير في نافذتين.الجديدة إلى

Villeretتتميز ساعة Grande Date Jour Rétrogradeعلى الضوء مسلّطة واألنيق، الكالسيكي بتصميمها ثتشبّالجديدة
الساعات االصيلة. بقيم صناعة هوبالنبان المجموعة هذه يميّز ما أبرز المهّدبلعل الرقيقdouble pomme)اإلطار (، شكلها

التقويم تعديالت تمثلها التي الشوائب عن بعيداً شكلها، نقاء على الحفاظ سبيل وفي للغاية. االنيقة ومؤشراتها عقاربها إلى باإلضافة
 بالنبانحمل عروات التي تاسفل ال ، تستفيد فلسفة فيلوريه من مصححاتأزرار على جوانب العلبة الحاضنةإضافة التي تتطلب 

بطرفمن هنا،براءة إختراعها. الضغط طريق عن االسبوع يوم ضبط يمكن بحيث أداة، او تحّكم زر ألي التقويم مؤشر يحتاج ال
االصبع على مصحح مخفي، كما يتم تعديل التاريخ بواسطة التاج.

يوم االس بصري، وضع توازن ضمان الساعةمن جهة ثانية، ومن أجل بين عالمتي على قوس تقع نافذة9و7بوع ، في حين
الساعة بين عالمتي الكبير من أناقة ساعة6و5التاريخ تعزز Villeret. وفي لمسة Grande Date Jour Rétrograde

بشكل اإلرتدادي اليوم يعود بينما الليل، منتصف عند فورياً االسبوع ويوم الكبير التاريخ يتغيّر يوم االحد إلىمنظّم مالجديدة، ن
االحرف يحمل وهو وطويل مركزي ثواني بعقرب النموذج هذا زّود التقويم، عروض على عالوة جديد. أسبوع لبدء اإلثنين

االولى من إسم بالنبان على عامل التوازن.

بعيار مصنعها،6950GJتنبض ساعة فيلوريه في بالنبان تصنعه الذي علىوالالجديد بناء مع أسطوانتي1150عيارمصمم
صنوع من ، وهو ممن خالل الجهة الخلفية الشفافةيبرز النابض يُشار إلى انساعة. 72تعبئة تختزنان طاقة إحتياطية تدوم حتى 

خطوطCôtes de Genèveلمسة نقش خطوط بيزدانوالذهب  .المتقاطعةguillocheونمط

Villeretتتوفر ساعة  Grande Date Jour Rétrogradeعديدة بخيارات ميناءالجديدة مع من الذهب االحمر إصدار من :
الفضي ميناء باللون االبيض،واالوبالين مع للصدأ المقاوم الفوالذ من بين حزامباإلضافة إلى إمكانيةإصدار جلداالختيار من

ملم.40يبلغلحاضنة في كافة االصداراتقطر العلبة اتجدر اإلشارة إلى أن. لكلي اإلصدارينالتمساح أو سوار معدني
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