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Villeret Quantième Complet GMT ساعة

 
. بين إصدارات الشركة بارزمن إتخاذ مركز هام   GMT، تمّكنت آلية بالنبان لتقويم توقيت2002منذ إطالقها في العام 

 Quantième، تُعيد بالنبان تجسيد هذه اآللية العملية من خالل ساعة 2018ورلد اليوم، وإستعداداً لمعرض بازل 
Complet GMT  .الجديدة المعززة بمصححات أسفل المقبض التي تحمل الشركة براءة إختراعها

 

ويم الكامل مع المرحلة القمرية لتصبح سمة بارزة لهذه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، تميّزت ساعات بالنبان المزّودة بالتق
األسبوع والشهر في  بحد ذاته، فهو قائم على عرض يوموبالفعل، فقد بات تصميم بالنبان الكالسيكي رمزا  كالسيكيا  الشركة. 

، باإلضافة الدقائق متعّرج باللون االزرق يُشير إلى مقياس يُحيط بحلقةالتاريخ بواسطة عقرب إضافي  وعرض ،نوافذ خاصة
في إرتقاء هذه لتُساهم  GMTإضافة وظيفة تقويم  تأتيمما ال شك فيه، . 6ى عرض نافذة المرحلة القمرية عند عالمة الساعة إل

المميز كالرفيق المثالي خالل السفر، تتصل  هذا النموذجدور وفي سبيل التأكيد على متقّدمة أكثر. الساعة إلى مستويات 
م بعرض التوقيت المحلي الذي يبرز على العقارب الرئيسية. يُذكر بأن عقرب ذو طرف أحمر اللون يُشير إلى مؤشرات التقوي

  الوقت في الموطن.

، تسلّط الشركة الضوء على إبتكارات كانت قد طّورتها إثر فيلوريهومع تقديم هذا المزيج من اآلليات المميزة في مجموعة  
. اليوم، زودت آلية الحركة التي تنتجها الشركة بزنبرك Quantième Complet GMTإطالق اإلصدار االصلي من ساعة 

كذلك، توازن مصنوع من السيليكون، المادة التي تتسم بخصائص مقاومة للحقول المغناطيسية وتوفّر دقة فائقة في التوقيت. 
قمرية بكبسة واحدة بطرف االصبع ساهمت مصححات أسفل العروات الحصرية في ضبط كافة مؤشرات التقويم والمرحلة ال

توفر هذه المصححات المخفية فائدة إضافية تتمثل بتقديم علبة حاضنة ذات جوانب سلسلة وعوضا  عن إستخدام االداة المعتادة. 
ي ، يمكن القيام بالتعديل السريع للوقت المحلعالوة على ذلكال تشوبها المصححات الناتئة، االمر السائد في عالم الساعات. 

 بفواصل من ساعة واحدة بواسطة التاج.

الجديدة متوفرة بإصدارين، االول من الذهب االحمر مع ميناء  Quantième Complet GMTتجدر اإلشارة إلى أن ساعة 
؛ أما اإلصدار الثاني فهو من الفوالذ المقاوم للصدأ مع ميناء باللون االحمر من الذهبومؤشرات رومانية مطبّقة من االوبالين 

ملم، مع إطار  40يتألق كال االصداران بعلبة حاضنة يبلغ قطرها . الذهب االبيضمن االبيض ومؤشرات رومانية مطبقة 
اإلصدارين. كل منلمعدنية أحزمة مصنوعة من جلد التمساح أو التقليدي المزدوج. كذلك، يتوفر خيار بين فيلوريه
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Villeret Quantième Completساعة GMT

توقيت2002منذ إطالقها في العام لتقويم بالنبان آلية هامGMT، تمّكنت مركز . بين إصدارات الشركةبارزمن إتخاذ
 Quantième، تُعيد بالنبان تجسيد هذه اآللية العملية من خالل ساعة 2018ورلد اليوم، وإستعداداً لمعرض بازل 

Complet GMT  .الجديدة المعززة بمصححات أسفل المقبض التي تحمل الشركة براءة إختراعها

 

ويم الكامل مع المرحلة القمرية لتصبح سمة بارزة لهذه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، تميّزت ساعات بالنبان المزّودة بالتق
األسبوع والشهر في  بحد ذاته، فهو قائم على عرض يوموبالفعل، فقد بات تصميم بالنبان الكالسيكي رمزا  كالسيكيا  الشركة. 

، باإلضافة الدقائق متعّرج باللون االزرق يُشير إلى مقياس يُحيط بحلقةالتاريخ بواسطة عقرب إضافي  وعرض ،نوافذ خاصة
في إرتقاء هذه لتُساهم  GMTإضافة وظيفة تقويم  تأتيمما ال شك فيه، . 6ى عرض نافذة المرحلة القمرية عند عالمة الساعة إل

المميز كالرفيق المثالي خالل السفر، تتصل  هذا النموذجدور وفي سبيل التأكيد على متقّدمة أكثر. الساعة إلى مستويات 
م بعرض التوقيت المحلي الذي يبرز على العقارب الرئيسية. يُذكر بأن عقرب ذو طرف أحمر اللون يُشير إلى مؤشرات التقوي

  الوقت في الموطن.

، تسلّط الشركة الضوء على إبتكارات كانت قد طّورتها إثر فيلوريهومع تقديم هذا المزيج من اآلليات المميزة في مجموعة  
. اليوم، زودت آلية الحركة التي تنتجها الشركة بزنبرك Quantième Complet GMTإطالق اإلصدار االصلي من ساعة 

كذلك، توازن مصنوع من السيليكون، المادة التي تتسم بخصائص مقاومة للحقول المغناطيسية وتوفّر دقة فائقة في التوقيت. 
قمرية بكبسة واحدة بطرف االصبع ساهمت مصححات أسفل العروات الحصرية في ضبط كافة مؤشرات التقويم والمرحلة ال

توفر هذه المصححات المخفية فائدة إضافية تتمثل بتقديم علبة حاضنة ذات جوانب سلسلة وعوضا  عن إستخدام االداة المعتادة. 
ي ، يمكن القيام بالتعديل السريع للوقت المحلعالوة على ذلكال تشوبها المصححات الناتئة، االمر السائد في عالم الساعات. 

 بفواصل من ساعة واحدة بواسطة التاج.

الجديدة متوفرة بإصدارين، االول من الذهب االحمر مع ميناء  Quantième Complet GMTتجدر اإلشارة إلى أن ساعة 
؛ أما اإلصدار الثاني فهو من الفوالذ المقاوم للصدأ مع ميناء باللون االحمر من الذهبومؤشرات رومانية مطبّقة من االوبالين 

مع إطار 40يتألق كال االصداران بعلبة حاضنة يبلغ قطرها . الذهب االبيضمن االبيض ومؤشرات رومانية مطبقة  ملم،
اإلصدارين. كل منلمعدنية أحزمة مصنوعة من جلد التمساح أو التقليدي المزدوج. كذلك، يتوفر خيار بين فيلوريه
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Villeret Quantième Completساعة GMT

توقيت2002منذ إطالقها في العام لتقويم بالنبان آلية هامGMT، تمّكنت مركز . بين إصدارات الشركةبارزمن إتخاذ
بازل لمعرض وإستعداداً ساعة2018ورلداليوم، خالل من العملية اآللية هذه تجسيد بالنبان تُعيد ،Quantième

Complet GMT .الجديدة المعززة بمصححات أسفل المقبض التي تحمل الشركة براءة إختراعها

ويم الكامل مع المرحلة القمرية لتصبح سمة بارزة لهذه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، تميّزت ساعات بالنبان المزّودة بالتق
األسبوع والشهر في  بحد ذاته، فهو قائم على عرض يوموبالفعل، فقد بات تصميم بالنبان الكالسيكي رمزا  كالسيكيا  الشركة. 

، باإلضافة الدقائق متعّرج باللون االزرق يُشير إلى مقياس يُحيط بحلقةالتاريخ بواسطة عقرب إضافي  وعرض ،نوافذ خاصة
في إرتقاء هذه لتُساهم  GMTإضافة وظيفة تقويم  تأتيمما ال شك فيه، . 6ى عرض نافذة المرحلة القمرية عند عالمة الساعة إل

المميز كالرفيق المثالي خالل السفر، تتصل  هذا النموذجدور وفي سبيل التأكيد على متقّدمة أكثر. الساعة إلى مستويات 
م بعرض التوقيت المحلي الذي يبرز على العقارب الرئيسية. يُذكر بأن عقرب ذو طرف أحمر اللون يُشير إلى مؤشرات التقوي

 الوقت في الموطن.

مجموعة في المميزة من اآلليات المزيج تقديم هذا إثرفيلوريهومع طّورتها قد كانت إبتكارات على الضوء الشركة تسلّط ،
. اليوم، زودت آلية الحركة التي تنتجها الشركة بزنبرك Quantième Complet GMTإطالق اإلصدار االصلي من ساعة 

كذلك، توازن مصنوع من السيليكون، المادة التي تتسم بخصائص مقاومة للحقول المغناطيسية وتوفّر دقة فائقة في التوقيت. 
قمرية بكبسة واحدة بطرف االصبع ساهمت مصححات أسفل العروات الحصرية في ضبط كافة مؤشرات التقويم والمرحلة ال

توفر هذه المصححات المخفية فائدة إضافية تتمثل بتقديم علبة حاضنة ذات جوانب سلسلة وعوضا  عن إستخدام االداة المعتادة. 
ي ، يمكن القيام بالتعديل السريع للوقت المحلعالوة على ذلكال تشوبها المصححات الناتئة، االمر السائد في عالم الساعات. 

بفواصل من ساعة واحدة بواسطة التاج.

الجديدة متوفرة بإصدارين، االول من الذهب االحمر مع ميناء  Quantième Complet GMTتجدر اإلشارة إلى أن ساعة 
؛ أما اإلصدار الثاني فهو من الفوالذ المقاوم للصدأ مع ميناء باللون االحمر من الذهبومؤشرات رومانية مطبّقة من االوبالين 

ملم، مع إطار  40يتألق كال االصداران بعلبة حاضنة يبلغ قطرها . الذهب االبيضمن االبيض ومؤشرات رومانية مطبقة 
منلمعدنية أحزمة مصنوعة من جلد التمساح أوالتقليدي المزدوج. كذلك، يتوفر خيار بينفيلوريه اإلصدارين.كل
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Villeret Quantième Completساعة GMT

توقيت2002منذ إطالقها في العام لتقويم بالنبان آلية هامGMT، تمّكنت مركز . بين إصدارات الشركةبارزمن إتخاذ
بازل لمعرض وإستعداداً ساعة2018ورلداليوم، خالل من العملية اآللية هذه تجسيد بالنبان تُعيد ،Quantième

Complet GMT .الجديدة المعززة بمصححات أسفل المقبض التي تحمل الشركة براءة إختراعها

بالتق المزّودة بالنبان ساعات تميّزت الماضي، القرن ثمانينيات بداية القمرية لتصبح سمة بارزة لهذهمنذ المرحلة مع الكامل ويم
كالسيكياالشركة. رمزا الكالسيكي بالنبان تصميم بات فقد يوموبالفعل، عرض على ذاته، فهو قائم في بحد األسبوع والشهر

، باإلضافة الدقائق متعّرج باللون االزرق يُشير إلى مقياس يُحيط بحلقةالتاريخ بواسطة عقرب إضافي  وعرض ،نوافذ خاصة
في إرتقاء هذه لتُساهم  GMTإضافة وظيفة تقويم  تأتيمما ال شك فيه، . 6ى عرض نافذة المرحلة القمرية عند عالمة الساعة إل

المميز كالرفيق المثالي خالل السفر، تتصل  هذا النموذجدور وفي سبيل التأكيد على متقّدمة أكثر. الساعة إلى مستويات 
م بعرض التوقيت المحلي الذي يبرز على العقارب الرئيسية. يُذكر بأن عقرب ذو طرف أحمر اللون يُشير إلى مؤشرات التقوي

 الوقت في الموطن.

مجموعة في المميزة من اآلليات إثرفيلوريهومع تقديم هذا المزيج طّورتها قد كانت إبتكارات على الضوء الشركة تسلّط ،
من ساعة بزنبركQuantième Complet GMTإطالق اإلصدار االصلي تنتجها الشركة التي آلية الحركة اليوم، زودت .

كذلك، توازن مصنوع من السيليكون، المادة التي تتسم بخصائص مقاومة للحقول المغناطيسية وتوفّر دقة فائقة في التوقيت. 
قمرية بكبسة واحدة بطرف االصبع ساهمت مصححات أسفل العروات الحصرية في ضبط كافة مؤشرات التقويم والمرحلة ال

المعتادة. االداة إستخدام عن ذات جوانب سلسلةوعوضا علبة حاضنة بتقديم تتمثل المخفية فائدة إضافية المصححات توفر هذه
الساعات. عالم في السائد االمر المصححات الناتئة، تشوبها ذلكال على المحلعالوة للوقت القيام بالتعديل السريع يمكن ي ،

بفواصل من ساعة واحدة بواسطة التاج.

ميناءQuantième Complet GMTتجدر اإلشارة إلى أن ساعة  مع الذهب االحمر من متوفرة بإصدارين، االول الجديدة
مطبّقةمن االوبالين رومانية الذهبومؤشرات ميناء باللون االحمرمن مع للصدأ الفوالذ المقاوم من الثاني فهو ؛ أما اإلصدار

ملم، مع إطار  40يتألق كال االصداران بعلبة حاضنة يبلغ قطرها . الذهب االبيضمن االبيض ومؤشرات رومانية مطبقة 
منلمعدنية أحزمة مصنوعة من جلد التمساح أوالتقليدي المزدوج. كذلك، يتوفر خيار بينفيلوريه اإلصدارين.كل
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