
 

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/en/press-lounge  

 

 
 

 

Blancpain – Villeret Collection                                                                                                               April 2019 

Ref. 6656-3440-55B  

 

ي   Perpetual Calendarتعيد إطالق ساعات بالنباندار 
 
بإصدار مخصص للبيع ف

 متاجرها

 

 
 
ي تعود ، بناًء عىل تقاليد صناعة الساعتقوم دار بالنبان سنويا

بإطالق مجموعة من ، خلتقرون لات والحرف اليدوية الت 

ي هذا خصائصها الفنية والجمالية. ألنظار بالالفتة لستثنائية ال ساعات ال
 
اإلطار، يكشف دار تصنيع الساعات الفاخرة وف

ة Villeret Quantième Perpétuel الستار عن ساعة ي إصدار . تتوفر هذه الساعة البالتينية مع مينا أزر الشهير
 
ق ف

ا قطعة 88محدود من 
 
ي ، وهي متاحة حرصي

 
 .الفاخرةمتاجر العالمة  ف

   دار بالنبان من Villeret ترمز مجموعة 
 تصنيعبقيم  للدار تجسد االرتباط العميق ، فه   أنقى صورها إىل الكالسيكية ف 

  
  تتمي   بها الساعات المعقدةبشكل خاص من الحركات  تستمد إرثها الساعات التقليدية، والتى

التقويم الدائم.  نظام مثل التى

، حيث تم تزويد 2100حاجة إىل أي تعديل حتى عام والتاري    خ والشهر والسنة الكبيسة دون ال اليومإىل  ويشي  هذا النظام

   استثنائية تنتجهاساعات  نماذج التقويم الدائم وتعتي   ،بذاكرة ميكانيكية حقيقيةالساعة 
دار بالنبان عىل نحو متكامل ف 

  مصانعها. 

 لساعاتاإلصدار المحدود الجديدة تصميم قرص الساعة الممي   ب Villeret Quantième Perpétuel تعيد ساعة

  تتمي   بهذا التعقيد. وهكذا تظهر المعلومات  بالنبان
ات الساعاتالتى  مبي   أطوار ، إىل جانب  12و  9و  3 عند مؤشر

  مركزي كبي  يكمل  6القمر عند الساعة 
ذاتية  5954مدفوعة بحركة  ،الساعات والدقائق عقاربوكذلك عقرب ثوان 

  حرصتالملء 
 طريق نظام أمان تم تطويره خصيص عن سوء االستخدامعىل حمايتها من  دار بالنبان ، والتى

 
لهذا  ا

ة الخاصية وتتكثل ال. التقويم   المعقدة  بالنبان خرى لساعاتال ممي  
 
اتالضبط السلس والسهل  ف ، ويتمي   للمؤشر

  هذا النموذج 
اع يتيح تحريحاصل عىل براءة اخ وهو ابتكار : under-lug بمصحح التوقيت المخق  ك عقارب التقويم يى

  الواجهة الخلفية لعلبة الساعة الرافع الصغي  صبع للضغط عىل اإل القمر ببساطة باستخدام  أطوار و 
 
. توفر هذه ف

 اآللية المريحة أيض
 
ة جمالية،  ا   ساعات  المصححاتالعلبة خالية من  حيث تظهر مي  

 
الجانبية الموجودة عادة ف

 .التقويم

للماء حتى ، مع مقاومة مم 40يبلغ قطرها ، إطار مزدوجمع لحرصي بعلبة بالتينية اتعزيز أناقة هذا النموذج تم  

اتتتخلله  ،داكنالزرق المينا باللون ال، وتتمي   بكريستال الياقوت المضاد لالنعكاس الذي يحم   يى م30 ساعة  مؤشر

 قطعة ومتوفرة حرصي 88محدود من  هذه الساعة بإصدار  إطالقرفيعة من الذهب البيض. تم 
 
 بالنبانمن متاجر  ا

. مع هذه الساعة بسوار جلدي أزرق من جلد التمساح تم تزويد  . ولمزيد من الفخامة،العالم  مشبك قابل للط 
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