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بالنبان فیلوریھ- ورلدمجموعة 2016بازل
المرجعي: 55B-1127-6670الرقم

من الفوالذ Villeret Quantième Annuel GMT ساعة

مع علبة حاضنة  Villeret Quantième Annuel GMTللمرة االولى على اإلطالق، تبرز ساعة 
المیناء االبیض اللون والحزام الجلدي بلونھ   تنضم إلىمصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، والتي 

االسود إلضفاء لمسة جمالیة عصریة وكالسیكیة في الوقت عینھ على ھذا النموذج الممیز.

الجدیدة، والمزّودة بعلبة حاضنة مصنوعة من الفوالذ المقاوم  Villeret Quantième Annuel GMTتأتي ساعة 
وفي سنوي وتوقیت غرینیتش. التقویم ال یوفرمصنوع من ھذا المعدن  للصدأ، لتعزز مجموعات بالنبان مع أول نموذج

الذھب ، تكشف الجھة الخلفیة المصنوعة من الكریستال الصفیري الشفاف عن نابض التعبئة المصنوع من جّذابتباین 
نمطاالصفر بنقش یزدان حینguillochéالذي في م، صنعت التي المادة مع العقارب الحاضنة. أماتتالءم العلبة نھا
ة واحدة تلو األخرى.تاریخ والشھر بسالسمؤشرات الیوم، ال یمكن قراءةلتسھیل تسلسل التقویم، حیث  فقد صمم المیناء

على ثانیة (وقت مزدوج). الزمنیة المنطقة الیضم عرض توقیت غرینیتش ھو تعبیر یُشیر إلى الساعات المزّودة بمیناء 
ذاتي التعبئة، آلیة الحركة التي  6054Fبعیار  Villeret Quantième Annuel GMTساعة  الصعید التقني، زّودت

أما للفترة المتبقیة من العام، تنتقل الساعة فبرایر ومارس.  ريشھ تتطلّب تعدیالً واحداً للتاریخ في السنة، وذلك بین
ً من تاریخ   24ز عداد صغیر للـ، یبر8عند عالمة الساعة إلى الیوم االول من الشھر الذي یلیھ.  31أو  30أوتوماتیكیا
بمثابة وقت مرجعي. أما عرض توقیت غرینیتش فیعرضھ عقرب الساعات المركزي الذي یرتبط بھ  ساعة، وھو یعمل

عرض التاریخ.

. ھبراءة إختراعتحمل بالنبان اإلنجاز الحصري الذي  العروات تحتیُشار إلى أن العلبة الحاضنة مزّودة بمصححات 
تحت العروات بحیث یمكن تشغیلھا یدویاً دون الحاجة ات فالفكرة العبقریة الكامنة وراء ھذا النظام تقضي بوضع المصحح

 1من ھنا، یُتیح المصحح الموجود عند عالمة الساعة ألداة تصحیح، كما أنھا تبقى بعیدة عن االنظار عند إرتداء الساعة. 
على تعدیل الشھر. من جھة  5 الساعةالقیام بتعدیل بسیط لیوم االسبوع؛ في حین یعمل المصحح الموجود عند عالمة 

أخرى، یتحّكم التاج بكافة التعدیالت الخاصة بتوقیت غرینیتش والتاریخ، إلى جانب ضبط الوقت أیضاً. 

ة مع حزام من جلد التمساح المبطن بجلد العجل من نوع الفوالذ غیر القابل للصدأ متوفر ھذه الساعة المصنوعة من
Alzavelالشفرات ثالثي إبزیم مع اإلستخدام.، في قصوى سھولة یضمن للطي قابل
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بالنبان ورلدمجموعة فیلوریھ  - 2016بازل
55B-1127-6670الرقم المرجعي: 

الفوالذVilleret Quantième Annuel GMTساعة من

ساعة تبرز اإلطالق، على االولى حاضنةVilleret Quantième Annuel GMTللمرة علبة مع
والتي للصدأ، المقاوم الفوالذ من إلىمصنوعة بلونھتنضم الجلدي والحزام اللون االبیض المیناء

الممیز. النموذج ھذا على عینھ الوقت في وكالسیكیة عصریة جمالیة لمسة إلضفاء االسود

ساعة المقاومVilleret Quantième Annuel GMTتأتي الفوالذ من مصنوعة حاضنة بعلبة والمزّودة الجدیدة،
نموذج أول مع بالنبان مجموعات لتعزز المعدنللصدأ، ھذا من غرینیتش. التقویمالیوفرمصنوع وتوقیت وفيسنوي

منجّذابتباین المصنوع التعبئة نابض عن الشفاف الصفیري الكریستال من المصنوعة الخلفیة الجھة تكشف الذھب،
نمطاالصفر بنقش یزدان حینguillochéالذي في م، صنعت التي المادة مع العقارب الحاضنة. أماتتالءم العلبة نھا
صممالمیناء حیثفقد التقویم، تسلسل قراءةلتسھیل الیمكن الیوم، بسالسمؤشرات والشھر األخرى.تاریخ تلو واحدة ة

بمیناء المزّودة الساعات إلى یُشیر تعبیر ھو غرینیتش عرضتوقیت مزدوج). الزمنیةالمنطقةالیضم علىثانیة (وقت
زّودت التقني، التي6054FبعیارVilleret Quantième Annuel GMTساعةالصعید الحركة آلیة التعبئة، ذاتي

بین وذلك السنة، في للتاریخ واحداً تعدیالً ومارس. ريشھتتطلّب الساعةفبرایر تنتقل العام، من المتبقیة للفترة أما
تاریخ من یلیھ. 31أو30أوتوماتیكیاً الذي الشھر من االول الیوم الساعةإلى عالمة یبر8عند للـ، صغیر عداد 24ز
یعمل وھو بھساعة، یرتبط الذي المركزي الساعات عقرب فیعرضھ غرینیتش توقیت عرض مرجعي. أما وقت بمثابة

التاریخ. عرض

بمصححات مزّودة الحاضنة العلبة أن إلى الذيالعرواتتحتیُشار الحصري بالنباناإلنجاز إختراعتحمل . ھبراءة
المصحح بوضع تقضي النظام ھذا وراء الكامنة العبقریة الحاجةاتفالفكرة دون یدویاً تشغیلھا یمكن بحیث العروات تحت

الساعة.  إرتداء عند االنظار عن بعیدة تبقى أنھا كما تصحیح، الساعةألداة عالمة عند الموجود المصحح یُتیح ھنا، 1من
عالمة عند الموجود المصحح یعمل حین في االسبوع؛ لیوم بسیط بتعدیل جھة5الساعةالقیام الشھر. من تعدیل على

أیضاً.  الوقت ضبط جانب إلى والتاریخ، غرینیتش بتوقیت الخاصة التعدیالت بكافة التاج یتحّكم أخرى،

من المصنوعة الساعة متوفرھذه للصدأ القابل غیر نوعالفوالذ من العجل بجلد المبطن التمساح جلد من حزام مع ة
Alzavelالشفرات ثالثي إبزیم مع اإلستخدام.، في قصوى سھولة یضمن للطي قابل
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بالنبان فیلوریھ- 2016بازل ورلد مجموعة
المرجعي: 55B-1127-6670الرقم

الفوالذVilleret Quantième Annuel GMTساعة من

ساعة تبرز اإلطالق، على االولى حاضنةVilleret Quantième Annuel GMTللمرة علبة مع
والتي للصدأ، المقاوم الفوالذ من إلىمصنوعة بلونھتنضم الجلدي والحزام اللون االبیض المیناء

الممیز. النموذج ھذا على عینھ الوقت في وكالسیكیة عصریة جمالیة لمسة إلضفاء االسود

ساعة المقاومVilleret Quantième Annuel GMTتأتي الفوالذ من مصنوعة حاضنة بعلبة والمزّودة الجدیدة،
نموذج أول مع بالنبان مجموعات لتعزز المعدنللصدأ، ھذا من غرینیتش. التقویمالیوفرمصنوع وتوقیت وفيسنوي

منجّذابتباین المصنوع التعبئة نابض عن الشفاف الصفیري الكریستال من المصنوعة الخلفیة الجھة تكشف الذھب،
نمطاالصفر بنقش یزدان حینguillochéالذي في م، صنعت التي المادة مع العقارب الحاضنة. أماتتالءم العلبة نھا
صممالمیناء حیثفقد التقویم، تسلسل قراءةلتسھیل الیمكن الیوم، بسالسمؤشرات والشھر األخرى.تاریخ تلو واحدة ة

بمیناء المزّودة الساعات إلى یُشیر تعبیر ھو غرینیتش عرضتوقیت مزدوج). الزمنیةالمنطقةالیضم علىثانیة (وقت
زّودت التقني، التي6054FبعیارVilleret Quantième Annuel GMTساعةالصعید الحركة آلیة التعبئة، ذاتي

بین وذلك السنة، في للتاریخ واحداً تعدیالً ومارس. ريشھتتطلّب الساعةفبرایر تنتقل العام، من المتبقیة للفترة أما
تاریخ من یلیھ. 31أو30أوتوماتیكیاً الذي الشھر من االول الیوم الساعةإلى عالمة یبر8عند للـ، صغیر عداد 24ز
یعمل وھو بھساعة، یرتبط الذي المركزي الساعات عقرب فیعرضھ غرینیتش توقیت عرض مرجعي. أما وقت بمثابة

التاریخ. عرض

بمصححات مزّودة الحاضنة العلبة أن إلى الذيالعرواتتحتیُشار الحصري بالنباناإلنجاز إختراعتحمل . ھبراءة
المصحح بوضع تقضي النظام ھذا وراء الكامنة العبقریة الحاجةاتفالفكرة دون یدویاً تشغیلھا یمكن بحیث العروات تحت

الساعة.  إرتداء عند االنظار عن بعیدة تبقى أنھا كما تصحیح، الساعةألداة عالمة عند الموجود المصحح یُتیح ھنا، 1من
عالمة عند الموجود المصحح یعمل حین في االسبوع؛ لیوم بسیط بتعدیل جھة5الساعةالقیام الشھر. من تعدیل على

أیضاً.  الوقت ضبط جانب إلى والتاریخ، غرینیتش بتوقیت الخاصة التعدیالت بكافة التاج یتحّكم أخرى،

من المصنوعة الساعة متوفرھذه للصدأ القابل غیر نوعالفوالذ من العجل بجلد المبطن التمساح جلد من حزام مع ة
Alzavelالشفرات ثالثي إبزیم مع اإلستخدام.، في قصوى سھولة یضمن للطي قابل

وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت
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