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مجموعة فيیلورريیهھ تقّدمم االعرضض االكبيیر للتارريیخ

الوولى منذ إإططالقق مجموعة فيیلورريیهھ٬، تُضيیف شركة بالنبانن على نماذذجهھا االكالسيیكيیة هھھھذهه سمة االعرضض االكبيیر للمرةة اا
ااالخيیر بأناقتهھ ووعمليیتهھ االمطلقة٬، فهھو يیتألف من نافذتيین متالصقتيین تساهھھھمانن في توفيیر سهھولة فائقة يیتميیز هھھھذاا للتارريیخ. 

في قرااءةة االتارريیخ.

٬، كانن هھھھدفهھم توفيیر سهھولة فائقة في قرااءةة االتارريیخ ووفي االوقت عيینهھ 6950عندما إإبتكر صانعو االساعاتت في بالنبانن االعيیارر 
ً إإمكانيیة تغيیر االتارريیخ  االجديیدةة لن تزيید إإلى حد كبيیر  االتقنيیةفي االمقابل٬، عمل هھھھؤالء للتأكد من أأنن هھھھذهه تصف االليیل. في من تلقائيیا

 آآليیة حركة أأووتوماتيیكيیة ذذااتت أأسطواانتيین نابضتيین ووتقنيیة االتارريیخ االمصممة لمقاوومة االصدماتت.من شكل آآليیة االحركة. االنتيیجة: 
االسيیليیكونن٬، وواالذيي يیتم ضبطهھ بوااسطة برغي مصنوعع من ززنبركك من كذلك٬، تتميیز هھھھذهه ااآلليیة بزنبركك االتوااززنن االحر مع 

االجديیدةة بآليیة االحركة هھھھذهه ذذااتت االقدررااتت االمثبّتة. Villeret Grande Dateمن هھھھذاا االمنطلق٬، ززوّوددتت ساعة  االذهھھھب.

مما الشك فيیهھ٬، تتناسب هھھھذهه االساعة االجديیدةة مع مجموعة فيیلورريیة االكالسيیكيیة من بالنبانن. لطالما إإتّسمت ساعاتت هھھھذهه 
لمجموعة بالقيیم ااألززليیة لصناعة االساعاتت االتقليیديیة٬، السيیما من خاللل تصميیمهھا االبسيیط ووااالنيیق.  من هھھھنا٬، ترتكز االساعة اا

االجديیدةة على االعناصر االباررززةة لمجموعة فيیلورريیهھ٬، بما في ذذلك االعلبة االحاضنة ذذااتت ااإلططارر االمزددووجج وواالمصنوعة من االذهھھھب 
االذهھھھب ااالحمر٬، نافذةة االتارريیخ عند  ااالعداادد االروومانيیة٬، االعقارربب االمصنوعة من ملم٬، االميیناء االلماعع مع 40ااالحمر بقطر 
٬، كما االجهھة االخلفيیة االشفافة االمصنوعة من االكريیستالل االصفيیريي بما يیوفر ررؤؤيیة ووااضحة للمساتت االنهھائيیة في 6عالمة االساعة 

االحزاامم االمصنوعع من جلد االتمساحح باللونن االبني٬، أأما هھھھذهه ااآلليیة٬، باإلضافة إإلى االثقل االمتأررجح االذيي يیزدداانن بنمط خاليیا االنحل. 
فهھو يیُضفي لمسة أأناقة خاصة على هھھھذهه االساعة االمميیزةة.
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للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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االمرجعي 55B-3642-6669االرقم

للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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