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دار بالنبان تعيد إطالق ساعات  Perpetual Calendarبإصدار مخصص للبيع يف
متاجرها
ً
الت تعود لقرون خلت ،بإطالق مجموعة من
تقوم دار بالنبان سنويا ،بناء عىل تقاليد صناعة الساعات والحرف اليدوية ي
وف هذا اإلطار ،يكشف دار تصنيع الساعات الفاخرة
الساعات الستثنائية الالفتة لألنظار بخصائصها الفنية والجمالية .ي
الشهية .تتوفر هذه الساعة البالتينية مع مينا أزرق يف إصدار
الستار عن ساعة Villeret Quantième Perpétuel
ر
وه متاحة حرصيا يف متاجر العالمة الفاخرة.
محدود من  88قطعة ،ي
ترمز مجموعة  Villeretمن دار بالنبان إىل الكالسيكية ف ى
أنق صورها ،فه تجسد االرتباط العميق للدار بقيم تصنيع
والت تستمد إرثها بشكل خاص من الحركات ى
الساعات التقليدية ،ى
الت تتمي بها الساعات المعقدة مثل نظام التقويم الدائم.
ى
ويشي هذا النظام إىل اليوم والتاري خ والشهر والسنة الكبيسة دون الحاجة إىل أي تعديل حت عام  ،2100حيث تم تزويد
الساعة بذاكرة ميكانيكية حقيقية ،وتعتي نماذج التقويم الدائم ساعات استثنائية تنتجها دار بالنبان عىل نحو متكامل ف
مصانعها.

تعيد ساعة  Villeret Quantième Perpétuelباإلصدار المحدود الجديدة تصميم قرص الساعة الممي لساعات
الت تتمي بهذا التعقيد .وهكذا تظهر المعلومات عند ر
بالنبان ى
مؤشات الساعات  3و  9و  ، 12إىل جانب مبي أطوار
القمر عند الساعة  6وكذلك عقرب ثوان مركزي كبي يكمل عقارب الساعات والدقائق ،مدفوعة بحركة  5954ذاتية
الملء ،ى
والت حرصت دار بالنبان عىل حمايتها من سوء االستخدام عن طريق نظام أمان تم تطويره خصيصا لهذا
ر
للمؤشات ،ويتمي
التقويم .وتتكثل الخاصية الممية الخرى لساعات بالنبان المعقدة ف الضبط السلس والسهل
هذا النموذج بمصحح التوقيت المخق  :under-lugوهو ابتكار حاصل عىل براءة اخ ىياع يتيح تحريك عقارب التقويم
وأطوار القمر ببساطة باستخدام اإلصبع للضغط عىل الرافع الصغي ف الواجهة الخلفية لعلبة الساعة .توفر هذه
اآللية المريحة أيضا مية جمالية ،حيث تظهر العلبة خالية من المصححات الجانبية الموجودة عادة ف ساعات
التقويم.
تم تعزيز أناقة هذا النموذج الحرصي بعلبة بالتينية مع إطار مزدوج ،يبلغ قطرها  40مم ،مع مقاومة للماء ى
حت
30م ىي  ،وتتمي بكريستال الياقوت المضاد لالنعكاس الذي يحم المينا باللون الزرق الداكن ،تتخلله ر
مؤشات ساعة
رفيعة من الذهب البيض .تم إطالق هذه الساعة بإصدار محدود من  88قطعة ومتوفرة حرصيا من متاجر بالنبان
العالم .ولمزيد من الفخامة ،تم تزويد هذه الساعة بسوار جلدي أزرق من جلد التمساح مع مشبك قابل للط.
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