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ساعة  Bathyscapheزرقاء مصنوعة من ذهب ®Sedna
نسخة جديدة من ساعة  ،Fifty Fathoms Bathyscapheالمعروفة بوظيفتها المزدوجة كأداة للغوص وساعة مدنية،
تجمع بين المينا واإلطار األزرقين مع علبة ® Sednaالذهبية.

يعود تاريخ ساعات  Fifty Fathomsإلى العام  ،1953عندما كشفت دار الساعات الفاخرة الستار عن أول ساعة غوص
حديثة .بعد بضع سنوات ،استكملت دار بالنبان جهودها في هذا اإلطار عبر إطالق ساعة  ،Bathyscapheبهدف إطالق
ساعة غوص بحجم مناسب لالرتداء اليومي.
أعيد إصدار ساعة  Bathyscapheعام  2013بنسخة عصرية احتفاالً بالذكرى الستين إلطالق مجموعة ،Fifty Fathoms
حيث تم إثراءها بخيارات واسعة من النماذج ،سواء لناحية التعقيدات أو المواد المستخدمة .وتعزز ساعة Bathyscaphe
من بالنبان أناقة مرتديها ،مع المينا واإلطار باللون األزرق مع علبة ® Sednaالذهبية ،والتي تم تصميمها على نحو مميز
لعشاق الرياضات المائية من محبي الساعات الفاخرة وكذلك الغواصين من ذوي الخبرة.
يرمز اللون األزرق إلى شغف دار بالنبان بالبحار والتزامها بحماية عالم المحيطات ،ويتميز هذا اللون العميق بانعكاساته
المتأللئة وبتأثيراته الضوئية بفضل تصاميم  Sunburstعلى المينا .وتعزز مؤشرات الساعة المستطيلة وحلقة الفصل المكونة
من الذهب ونقاط ® Super-LumiNovaأناقة المينا ،إضافة إلى تسهيل عملية القراء في جميع البيئات واألماكن .وتتكامل
عقارب الساعات والدقائق مع عقرب الثواني ونافذة التاريخ ،وهي أيضا ً مستطيلة ومطلية بمادة ®،Super-LumiNova
لتحاكي ساعات  Bathyscapheالتي تم تصميمها في الخمسينيات.
تتميز العلبة مقاس  43مم ،المصنوعة من ذهب  Sedna® -والمؤلف من الذهب والنحاس والبالديوم لضمان المتانة
االستثنائية  -بخطوط حادة وتشطيبات مخددة ،لمنح ساعة  Bathyscapheمظهراً رياضيا ً وراقياً .كما تم تزويد اإلطار
الدوار أحادي االتجاه بذهب ® Sednaمع تفاصيل خزفية ،وتتضمن مقياس سرعة ومؤشرات ساعة مصنوعة من
ذهب .Ceragold
تتميز ساعة  Fifty Fathoms Bathyscapheبمقاومتها للماء حتى  300متر ،ومحرك عيار  .1315وانطالقا ً من سعي
الدار لتوفير الدقة واألداء ،تم تطوير هذه الحركة ذاتية الملء وإنتاجها من قبل دار بالنبان في تصاميم ساعاتها الرياضية.
كما توفر البراميل المزدوجة ذات السلسلة الثالثية احتياطي طاقة لمدة خمسة أيام مع الحفاظ على الطاقة المستمرة ،وتتوازن
بنابض من السيليكون الذي يضمن انتظاما ً ملحو ً
ظا في تردد التذبذب باإلضافة إلى استمرارية المجاالت المغناطيسية .ويمكن
رؤية الحركة عبر الواجهة الخلفية من الياقوت ،التي تظهر جمال الوزن المتذبذب بذهب  ®Sednaالذهبي بالخطوط رملية
والنهايات المخددة والتصاميم الحلزونية والمنقوش بشعار بالنبان ،إضافة إلى الجسور الحلزونية المشطوفة.
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