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 تحتفل بالعام الصيني الجديد مع إصدار محدود مع التقويم الصيني التقليدي بالنبان

 

تحفة فنية في مجال صناعة الساعات تجمع بين المبادئ من بالنبان  Traditional Chinese Calendarتعد ساعة 

ً مع التاريخ  التقليدي الصينياألساسية للتقويم القمري  أطلقت وفي هذا اإلطار، . الغريغوري -للتقويم الميالدي المتبع عالمياً وفقا

ً  اً بالسنة الصينية الجديدة، إصدار عالمة الساعات الفاخرة، احتفالً  برج المعقدة خاص بهذه الساعة الجديدة من  اً جديد حصريا

 .والرخاء الوفرةالذي يبشر بسنة من و، ةالصيني األبراج آخر، الخنزير

التحدي  بانواجهت بالن، حيث Traditional Chinese Calendar  دقيقة فريدة وحصرية تمثلت بساعةآلية ت العالمة طّور

ت المؤشرابلخمس سنوات من البحث والتطوير لربط هذه الساعة  احتاج األمر.  بين توقيتين مختلفينالمتمثل في الجمع ميكانيكيا  

بينما ف. ، نظرا  للجمعها بين تقويمين مختلفينفني ا حقيقي اد الساعة انجازا  وتعالتقويم الغريغوري.  وتاريخالرئيسية للتقويم الصيني 

، ا  للشهريوم٢٩٬٥٣٠٥٩، التي تتكون من إلى الدورة القمريةيستند التقويم الصيني  ة،الشمسي الدورةقويم الغريغوري إلى يستند الت

على االتساق مع  لحفاظولمن السنة الشمسية.  ا  يوم ١١بـ رهي أقص قمريا   ا  شهر ١٢من القمرية التي تتألف سنة ما يعني بأن ال

الرئيسي هذه الميزة هي السبب ، وتعتبر الصيني كل سنتين إلى ثالث سنوات، يتم إضافة شهر كبيس إلى التقويم الدورة الموسمية

ساعة  ١٢تقسيم اليوم إلى  يستخدم نظام حيثتعقيد ال يتوقف عند هذا الحد، إال أن الوراء تباين تاريخ السنة الصينية الجديدة. 

سمية كل من هذه تتم تودقيقة في التقويم الميالدي.  ٦٠بالتالي استبدال الساعات األربع والعشرين المكونة من ما يتطلب مزدوجة، 

 المتمثلة بأحد الحيوانات. الصينية بحسب األبراج، يب متعاقب، بترتالساعات المزدوجة

 Traditional Chinese  لساعة Grand Feu على قرص المينا األبيض الكبير معلوماتجميع هذه الرؤية يمكن 

Calendar .يوجد أدناه عداد  ، حيث١٢الساعة عند مؤشر خاصة ، في نافذة الخنزير، الجديد العام برجحيوان يظهر  من بالنبان

،  ٣الساعة  مؤشر عندالخمسة عناصر الالعشرة وض األعمدة السماوية األرقام والرموز. يتم عربالساعات المزدوجة المعروضة 

، والتي تُستخدم . يتم تمييز مراحل القمرلألشهر الكبيسةمخصصة  مع نافذة، ٩الساعة مؤشر عند  قراءة الشهر والتاريخ يمكنبينما 

، يتم قراءة التاريخ ا  أخير .٦الساعة عند مؤشر ، في نافذة بالنبان  لتحديد أشهر التقويم الصيني وتمثيل عنصر رمزي لنماذج تقويم

 .أفعواني من الصلب األزرقذي تصميم  عقرب، حول حافة حلقة الفصل بواسطة للتقويم الميالدي، المرتبط بهذه المؤشرات ا  وفق

طاقة لمدة سبعة احتياطي ، مع ذاتية الملءحركة  ٣٦٣٨ عبر، معتادأكثر تعقيد ا من التقويم التعتبر هذه الساعة، التي يتم التحكم ب

إضافة إلى  االستخدام اساءة من حمايتهال، ، ومجهزة بزنبركات عالية األداءام ثالثة براميل مقترنة بالسلسلةباستخد توفيره تمأيام، 

 .بزنبرك من السليكونتزويدها 

مخفية على خمسة مصححات  مع كابوشون من الياقوت على التاج، كما تشتملمم  ٤٥علبة بالتينية بحجم تتميز هذه الساعة ب

Under-lug – دون الحاجة باستخدام االصبع وظائف بسهولة الما يتيح ضبط  -حاصل على براءة اختراع من ابتكار بالنبان وال

 .إلى أداة تصحيح

الذهبية  النقوش، وكذلك على إلطار المزدوج المتدرج من العلبةاألنيقة والخالدة في ا Villeret يمكن رؤية جماليات مجموعة

 المريمية. على شكل أوراق والعقاربألرقام الرومانية لقرص الساعة باالمزينة 

الذي يجسد  الخنزيرمن الذهب األبيض محفور بعالمة  مذبذب للوزن، على قطعة ٥٠إصدار محدود من ب، تحتوي هذه الساعة

   Grandes وتعديلها بدقة من قبل صانع ساعات رئيسي واحد في ورشة الساعاتيتم تجميع و. الصيني للعام البرج

Complications  الدار فيمصنع ب Le Brassus 

مذبذب وزن بتقنية غير محدودة مع  من بالنبان بنسخة من الذهب األحمر  Traditional Chinese Calendar تتوفر ساعة

guilloché. 
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