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  Quantième Complet بالنبان تكشف الستار عن إصدار جدید من ساعة
 

ملم مع أطوار القمر. تعد ھذه الساعة  Quantième Complete  38تعید دار بالنبان ھذا العام إطالق ساعاتھا الشھیرة 
 ، وھي عالمة تجاریة ممیزة لما یقرب من أربعة عقود. Villeretقة األناقة رمزاً لمجموعة ئفا

 

یعتبر التقویم الكامل أحد أھم القطع األنیقة التي تطلقھا بالنبان، وترجع أھمیتھا إلى المزایا العملیة التي توفرھا إضافة إلى 
  ، بینما تستخدمواألسبوع والشھر الیوم باستعراضالفتحات الرفیعة في الساعة  االستثنائي وطریقة تصنیعھا. تقومتصمیمھا 

یكمن سبب ھذا االختیار في تقلید صناعة الساعات منذ وغالباً عقرب منحن من الصلب األزرق لإلشارة إلى التاریخ.  بالنبان
عادة ما یتم شكل ممیز، كما أنھ  لمعلومات الثانویة في الساعة بواسطة عقرب ذوالقرن الثامن عشر الذي یدعو إلى اإلشارة ل

إعادة تصمیم ھذه الساعة، الذي تعید إنتاج دورات النجم، إلى واجھة مشھد  وقد تمالكامل مع أطوار القمر.  بالنبان  دمج تقویم
 .1983الساعات بواسطة المصنع عام  عالم

 الصفاتمم بتراث صناعة الساعات المیكانیكیة مع تبني  38الجدید مقاس  Villeret Quantième Complet نموذج یحتفي
مقطوعة على  مع عقاربصیاغتھا بمھارة  أعیدساعة بمؤشرات رفیعة لل، یتمیز القرص المعاصرة للمجموعة. وبھذه الروح

 الممیزالیة وضوح القراءة والنقاء تضمن ھذه الرموز الجموالقمر.  أطوارإعادة تصمیم  المریمیة، إضافة إلىشكل أوراق 
 .Villeret  ھویةه الساعة التي تجسد أقصى تعبیر عن لھذ

. وھي مجھزة بمصححات جانبیة تتمیز علبة ھذا الطراز الجدید بإطار دائري مزدوج الحواف تم تدویره بدقة مع مظھر أنیق
الخلفیة للساعة من كریستال الیاقوت عن اللمسات ، مدمجة بشكل متناغم في الشریط األوسط للعلبة. وتكشف الواجھة سریة

على  حركتھاذاتیة الملء. وقد تم تصمیم الساعة وإنتاجھا بالكامل من قبل المصنع ، وتحتوي  6763النھائیة الراقیة من عیار 
 .احتیاطي طاقة لمدة أربعة أیام مع نابض مصنوع من السیلیكون

األحمر مع ذھب إصدار بالمن الفوالذ بقرص أبیض و ة بإصدارالجدید Villeret Quantième Complet تتوفر ساعة
في إصدار من اً كل ساعة متاحة أیضكما أن . عالمات الساعة بالذھب والعقارب مع لون العلبةتتطابق ووبالین. من األقرص 

 بتصمیم سوارن جلد التمساح، أو مصنوع ملكل نموذج بین حزام  تقدم دار بالنبان خیاراً األحجار الكریمة. باإلضافة إلى ذلك، 
Mille Mailles  500المصنوع من أكثر من  ً  .قطعة تم تصمیمھا یدویا
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