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بلون الرمال   Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Dateبالنبان تطلق ساعة 
 الصحراویة

 

اإلصدار  ذو  Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date نسخة جدیدة من نموذج أعلنت دار بالنبان عن إطالق
السبعینیات. ویتمیز ھذا اإلصدار التي صممت في قطعة، والمستوحى من ساعة بالنبان للغواصین  500المحدود مكون من 

الصحراء، وعلى نحو أكثر تحدیداً النموذج فائق الدقة بیئة . یستحضر ھذا أشعة الشمسبمینا بیج رملي متدرج اللون بنمط 
حیث انطلق إرنست إتش.بروكس الثاني، رائد التصویر الفوتوغرافي تحت الماء وادي الموت في الوالیات المتحدة، 

 .1962، في رحلة غوص استثنائیة عام  Edition Fifty Fathoms والمساھم في مشروع

 

ً یقول إرنست إتش بروكس الثاني: "إنھ أمر ال یُصدق كیف تشتعل حرار في وادي  ة الشمس عند الساعة السابعة صباحا
فریدة من قام إرنست بعملیة غطس [للغوص]". بحرارة الرمال التي تحرق أقدامنا قبیل انطالق رحلتنا نشعر كنا الموت. 

األرض على عمق أكثر في أحشاء  یسمى بحفرة الشیطان، وھي عبارة عن فجوة تحت الماء تغورنوعھا، حیث غاص فیما 
 نظراً لكونھاوذات أھمیة بیولوجیة استثنائیة، فریدة فرة وتعتبر ھذه الحنھر ضخم تحت الماء. متراً، موصولة ب 120من 

،  Cyprinodon diabolis وھي سمكة سیبرینودون دیابولیس ،ك المھددة باالنقراضأنواع األسماكثر موطن حصري أل
 .أول صورة لھاالتي التقط بروكس 

عشاق المغامرات لذات اللون الصحراوي بمثابة إصدار محدد  Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date وتعتبر ساعة
وأصحاب العقول المبدعة. في سبعینیات القرن الماضي، قادت العقلیة المبتكرة الخاصة بدار بالنبان إلى اتخاذ القرار بعدم 

تمیز بعلبة على شكل ، حیث تم إنتاج سلسلة من الساعات التي تBathyscaphe استخدام الرموز الجمالیة التقلیدیة لنماذج
ھذا األسلوب،  Bathyscaphe Day Date Desert Edition وسادة، وحلقة دوارة نافذة األسبوع والتاریخ. ویعتمد مینا

ولمساتھا النھائیة  ون جدید في المجموعة. تضفي ظالل الساعةالذي یجمع ألول مرة التدرج اللطیف للبیج الرملي، وھو ل
 ً إمكانیة القراءة الفوریة للمعلومات  الكبیرالساعة المستطیلة ذات الحجم  مؤشرات، بینما تضمن المشرقة وضوحاً استثنائیا

لداخلیة لساعة حلقة فصل أرقام عربیة تحدد فترات الخمس دقائق بینما تستحضر الحلقة الدوارة اوتتخلل المعروضة. 
كما تم طالء . 3الساعة  عند موقعافذ التاریخ والیوم نو تم تثبیت، التقلیدیة األصلیةساعة السبعینیات. وعلى نحو یحاكي ال

ً كما نماذجتتمیز بنفس التصمیم على شكل عصا ، حیث ®Super-LumiNova العقارب بمادة  Bathyscaphe تماما
 ة من مادةساع موضع دوار أحادي االتجاه مع تطعیمات من السیرامیك البني ومؤشرات عبر السابقة. تم تحسین مینا ساعة

Liquidmetal®. 

علبة فوالذیة مصقولة تتمیز الساعة الجدیدة ب، إال أن آلیتھ حدیثة للغایة. على الرغم من أن ھذا النموذج الجدید لھ مظھر قدیم 
من تصنیع دار   DD 1315، توفر حركة متر) 300بار (حوالي  30مم مع مقاومة للماء حتى  43بجوانب مخددة، مقاس 

األمر الذي یعزز أھمیة ، خمسة أیامباحتیاطي طاقة لمدة  تتمیزجمیع سمات األداء األساسیة لساعة الغواص. كما بالنبان 
یمكن اإلطالع على الحركة عبر الواجھة الخلفیة مقاومة المجاالت المغناطیسیة. تعزیز القدرة على الدقة و الساعة لضمان

أسیتیل  المطلي بمادةالوزن المتذبذب الذھبي و، بما في ذلك دةفائقة الجو المصنوعة من كریستال الیاقوت، للتمتع بلمساتھا
 لتعزیز عناصر التمیز في الساعة.، المعالجة سیستین

، Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date Desert Edition لساعةمحدود الصدار قطعة من ھذا اإل 500تم تصمیم 
 .مع درجات األلوان الدافئة للمینابلون رملي یتوافق  األشرعةقماش من مع حزام المصمم 
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