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 Fifty Fathoms و Fifty Fathoms Automatiqueبالنبان تطلق ساعات 
Grande Date األیقونیة بسوار من التیتانیوم 

 

استخدام أحدث المواد  وعاماً، على االبتكار  65منذ إطالق أول ساعة غوص عصریة منذ أكثر من حافظت دار بالنبان 
  Fifty Fathoms ثالثة إصدارات من ساعات تجھیزوالتقنیات في عالم صناعة الساعات. وقد قررت الدار ھذا العام، 

 .األنیقة وأدائھا الرائع وخفة وزنھاالشھیرة بسوار من التیتانیوم. تتمیز ھذه الطرازات بتصامیمھا الریاضیة 

 

أول ساعة  أطلقت دار  بالنبان، عندما 1953اث غني یعود تاریخھ إلى عام ترامتدادا ل Fifty Fathoms مجموعة عتبرت
. أصبحت مؤشرات الساعة الرائدةالفنیة والجمالیة  بتصامیمھا التي تمیزت، و Fifty Fathoms من الطراز الحدیثغواص 

، معاییر مرجعیة لصناعة واإلطار الدوار اآلمنللماء مع المقاومة الفائقة  ،المتینة والقویة والمتألقة باللون األسودوالعقارب 
ً  دار بالنبان . في حین لعبتعلى النحو األمثلالساعات  توجھت ، نماذج ساعات الغواصتعریف إعادة في  دوراً محوریا

، عندما منذ أوائل الستینیاتللتیتانیوم  بالنبان ، یعود استخداما. في الواقعساعاتھ عند تصمیمالمواد المبتكرة لالستثمار في 
ساعة "البحریة  ویشھد على ذلكلفرق كاسحات األلغام البحریة األمریكیة.  MIL-SPEC II سلسلة خاصة من نماذج تأنتج

وھي نحاس غیر  -نوعة من فضة النیكل المص بعلبتھا: 2015األمریكیة" التي اشترتھا العالمة التجاریة في مزاد عام 
استخدام ، كان على نحو أفضل. في ذلك الوقت لضغطا، لمقاومة طاء من التیتانیوممزودة بغ -مغناطیسي وزنك ونیكل 

 دار بالنبان ربما كانتیتم استخدامھ في صناعة الساعات، والفضاء ونادراً ما حصر على الصناعات المرتبطة بالتیتانیوم 
 .المواد في إنتاج ساعاتھ یعتمد ھذهأول مصنع 

سوار  .فیھاإرث دار بالنبان وتقالید االبتكار السائدة  Grande Date و Fifty Fathoms Automatique وتعكس نماذج
على  یتضمن إنتاجھ الجدید، یكمل قماش الشراع وأشرطة الناتو التي تم تركیب ھذه الساعات بھا حتى اآلن. التیتانیوم الخفیف

ما یمنحھا انسیابیة یاً بواسطة دبابیس عرضیة، المصقولة یدوربط الحلقات سلسلة من عملیات التجمیع والتشطیب الھامة. یتم 
، یتم وضع المسامیر (الجانبیة عادة) إلى نظام حاصل على براءة اختراع استنادًاوومرونة تضمن مالءمة مثالیة للمعصم. 

لحفاظ على المظھر والشكل السلس لحواف السوار. یضمن الجمع بین ھذه المھارات التماسك ل الحلقاتعلى الجزء الخلفي من 
مثل  التي تحتوي جمیع مزایا ساعات الغوص،، الواجھة الرمزیة للساعاتالضوء على  ، لتسلیطالسلس بین العلبة والسوار

، باإلضافة إلى إطار الظروف والحاالتوالعقارب التي یمكن رؤیتھا في جمیع للوقت،   ®Super-LumiNova مؤشرات 
 .خدشكریستال الیاقوت المقاوم للدوار أحادي االتجاه مع 

 Fiftyبحركات  )،متر 300بار (حوالي  30م مقاومة للماء حتى لم 45علبة من التیتانیوم مقاس تتمیز نماذج الساعات ب
Fathoms Automatique وGrande Date الدعامة األساسیة لمجموعة 1315 حركة ،Fifty Fathoms  المعاصرة

ھذه توفر و، یلیكونالسنوابض من للمجاالت المغناطیسیة بفضل استخدام  مقاومة،  6918Bأو 2007منذ إطالقھا في عام 
عبر یمكن رؤیة تشطیباتھا الدقیقة عبر استخدام ثالثة برامیل مترابطة، والتي للطاقة لمدة خمسة أیام  العیارات احتیاطي

 .الیاقوتكریستال  ھة الخلفیة المصنوعة منالواج

 Fifty Fathoms یستمر عرض، بینما بمینا أسود أو أزرق متوفرةFifty Fathoms Automatique ساعات تبقى
Grande Date الریاضیة  ستجذب بال شك عشاق الساعات بأن ھذه النماذج الفائقة وخفیفة الوزن ومن المؤكدسود. بالمینا األ

 .استثنائیةذات جمالیة یحرصون على ارتداء الساعات الممیزة والخفیفة  الذینواألنیقة 
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