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 Sedna® ذهبمصنوعة من  زرقاء Bathyscaphe ساعة

 

المعروفة بوظيفتها المزدوجة كأداة للغوص وساعة مدنية،  ، Fifty Fathoms Bathyscapheنسخة جديدة من ساعة

 .الذهبية ®Sedna تجمع بين المينا واإلطار األزرقين مع علبة

 

الستار عن أول ساعة غوص الساعات الفاخرة عندما كشفت دار ، 1953إلى العام  Fifty Fathoms خ ساعاتيعود تاري

بهدف إطالق ،  Bathyscapheجهودها في هذا اإلطار عبر إطالق ساعةت دار بالنبان ، استكملبعد بضع سنوات حديثة.

 .ص بحجم مناسب لالرتداء اليوميساعة غو

، Fifty Fathomsبنسخة عصرية احتفاالً بالذكرى الستين إلطالق مجموعة  2013عام  Bathyscaphe ساعة أعيد إصدار

  Bathyscapheالتعقيدات أو المواد المستخدمة. وتعزز ساعةحيث تم إثراءها بخيارات واسعة من النماذج، سواء لناحية 

تم تصميمها على نحو مميز  التيالذهبية، و  ®Sednaمع المينا واإلطار باللون األزرق مع علبةمن بالنبان أناقة مرتديها، 

 .ات الفاخرة وكذلك الغواصين من ذوي الخبرةمحبي الساعلعشاق الرياضات المائية من 

بالبحار والتزامها بحماية عالم المحيطات، ويتميز هذا اللون العميق بانعكاساته  بالنبان زرق إلى شغف دار يرمز اللون األ

الساعة المستطيلة وحلقة الفصل المكونة مؤشرات  وتعزز. على المينا Sunburstتصاميم المتأللئة وبتأثيراته الضوئية بفضل 

تتكامل و. المينا، إضافة إلى تسهيل عملية القراء في جميع البيئات واألماكنأناقة  ®Super-LumiNova من الذهب ونقاط

ً  عقارب الساعات والدقائق ،  ®Super-LumiNovaبمادة ومطليةمستطيلة  مع عقرب الثواني ونافذة التاريخ، وهي أيضا

 .في الخمسينياتالتي تم تصميمها   Bathyscaphe ساعاتلتحاكي 

المتانة  لضمان البالديومو النحاسو والمؤلف من الذهب - ®Sedna مصنوعة من ذهبالمم،  43مقاس  العلبةتتميز 

 كما تم تزويد اإلطاروراقياً.  مظهراً رياضياً  Bathyscaphe ة وتشطيبات مخددة، لمنح ساعة حاد بخطوط -االستثنائية 

من  ةمصنوعومؤشرات ساعة سرعة  مقياستضمن ة، وتخزفي مع تفاصيل ®Sedna بذهبالدوار أحادي االتجاه 

 .Ceragold ذهب

انطالقاً من سعي و. 1315عيار ومحرك ، متر 300بمقاومتها للماء حتى  Fifty Fathoms Bathyscapheتتميز ساعة 

ساعاتها الرياضية.  من قبل دار بالنبان في تصاميموإنتاجها  الملء، تم تطوير هذه الحركة ذاتية الدار لتوفير الدقة واألداء

وتتوازن مع الحفاظ على الطاقة المستمرة،  ة احتياطي طاقة لمدة خمسة أياميتوفر البراميل المزدوجة ذات السلسلة الثالثكما 

 ً ويمكن المجاالت المغناطيسية.  استمراريةملحوًظا في تردد التذبذب باإلضافة إلى  بنابض من السيليكون الذي يضمن انتظاما

 بالخطوط رمليةالذهبي ® Sedna التي تظهر جمال الوزن المتذبذب بذهب، فية من الياقوترؤية الحركة عبر الواجهة الخل

 الجسور الحلزونية المشطوفة.إضافة إلى ، بالنبانالمنقوش بشعار و والتصاميم الحلزونية والنهايات المخددة
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