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باللون  The Bathyscaphe Chronographe Flybackإصدار جدید من ساعة 
 األخضر

 

باإلصدار األخضر،   Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flybackأعلنت دار بالنبان عن إطالق ساعة 
بعدما قامت دار تصنیع الساعات الفاخرة إطالق بإصدارات أخرى في وقت سابق من ھذا العام باللون األسود والرمادي النیزكي 

ة صدیق مثالي لمرتدیھا في أي موقف أو مكان، سواء تحت الماء أو على واألزرق. وتعتبر ھذه الساعة الجدیدة بلون الطبیع
 .األرض أو في الجو

 

ویعتبر السبب األساسي  ،ال بد من امتالكھا إحدى أھم النماذج التي  Fifty Fathoms Bathyscaphe وتعتبر ساعة الغوص
في تمیزھا إلى أدائھا الرائع وقوتھا، فضالً عن تصمیمھا الفرید الذي تطور على مر السنین ضمن معاییر اإلرث التصمیمي 

؛ درجة إلى اإلطار ألخضر من المینااآلن في نسخة كرونوغراف جدیدة باللون ا Bathyscapheللمجموعة. وتظھر ساعة 
  .فریدة من حیث صناعة المیناءمعززة بخبرات ومھارات 

رات الخطوات للحصول على لون وتشطیب مثالیین، ناھیك عن أعمال البحث تم تصمیم كل ساعة من الساعات باتباع عشی
بمجرد اكتمال المراحل األولیة المخصصة للتصمیم والفتحات، یتم صقل المیناء على ووالتطویر الواسعة إلیجاد الظل المثالي. 

لتخصیص مرحلتین: األولى إلزالة الخدوش؛ والثانیة للحصول على مظھر ناعم وسلس. یتبع ذلك سلسلة من العملیات المخصصة 
التي تشع من المركز. یتم بعد ذلك تجویف  ، بما في ذلك تأثیر أشعة الشمس الذي یمنح المینا نمطاً من الخطوطملمس السطح

عدادات الكرونوغراف وإخراجھا بشكل حلزوني لتشكیل عمق إجمالي أكبر. لتبدأ بعد ذلك عملیة التلوین عالیة التقنیة، حیث یتم 
ة. ویُظھر مینا ، لتعكس أشعة الضوء اللون المطلوب عبر الواجھة األمامیالفاخرة طالء المینا بعدة طبقات نانومتریة من المواد

ظاللھا الدقیقة من اللون األخضر والتي تتغیر وفقًا  Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback ساعة
 .لزاویة اإلضاءة، حیث تتخذ أحیاناً ظالالً معدنیة

یمكن  رؤیتھ عبر الواجھة ، والذي F385 تعزز األلوان واألسطح والمواد المستخدمة فخامة القلب النابض لھذه الساعة ، عیار
ھرتز ، ما یتیح تقسیم كل ثانیة  5الخلفیة للعلبة والمصنوعة من كریستال الیاقوت. تنبض حركة الكرونوغراف ذاتیة الملء بتردد 

 تزوید. تم ، خاصة لناحیة االلتزام بالمواعید األكثر أھمیة. یضمن ھذا التردد العالي دقة فائقة1/10إلى فواصل زمنیة قدرھا 
التي  flyback تحتوي على وظیفةاسطة عجلة عمودیة، كما بقابض عمودي وآلیة كرونوغراف یتم التحكم فیھا بو F385 حركة

تیح إعادة ضبط الكرونوغراف إلى الصفر وإعادة تشغیلھ على الفور عن طریق الضغط ببساطة على قطعة الضغط الموجودة ت
 .4عند موضع الساعة 

الجدیدة في علبة من السیرامیك األسود المصقول  Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flybackتأتي ساعة 
 قماش الناتو أو منیقترن بحزام بتطعیمات من السیرامیك األخضر، علوھا إطار دوار یتمیز ممـ ی 43.6بتصامیم مخددة مقاس 

 .أقمشة األشرعة
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