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Blancpain –Villeret  collection        2020 new model 

Ref. 6651-1453-55A 

 

 حصري لمتاجر دار بالنبان Villeret Extraplateإصدار جديد من ساعة 

 

 تحيطبعلبة من الذهب األصفر  Villeret Extraplate ةساعمن لمتاجرها، جديد حصري إصدار  أطلقت دار بالنبان

 .Villeret وهي األولى من نوعها في مجموعة -اللون بميناء أخضر 

 

السويسرية التي تعتبر المهد الذي انطلقت منه  Villeretمن قرية ، لدى الدارالمجموعة األكثر كالسيكية  استيحاء اسمتم وقد 

خياراته الجمالية  األول لهذه الساعات، في إطار مفهوم يحاكيالمصنع  وتراثتجسد هذه النماذج الراسخة تقاليد و. بالنبالن

 عن جوهر علم الساعات واألناقة الخالدةالواضحة للساعة في علبة بتصميم متدرج غاية الرقة،  خطوطوتعبر ال. الرئيسية

 .التي تمثلها

قارب بشكل مبتكر، حيث تتألق عهذه الرموز  الضوء على Villeret Extraplate Boutique Edition إصدار ويسلط

. يقترن هذا اللون الجديد في تاريخ الدار أوراق الشجر المقطوعة على ميناء أخضر ألول مرة بتصميمالتقليدية  بالنبان

من  1151 حركةمم تحتوي على  40علبة من الذهب األصفر بقطر مع  فنية من تصاميم أشعة الشمس،المتأللئ بلمسة 

 خلق توازنلهذه اآللية ينبع من  التميز األكثر أهمية، إال أن للوهلة األولى تصميم الحركة يبدو بسيطا   ورغم أن. بالنبان

  .مع ضمان الدقة والموثوقيةالتصميم فائق الرقة، إلرضاء المستخدمين، يتضمن 

الخاصة، عبر توفير وتطوير محركات ساعاتها في منشآتها م يتصم من، نبان بخبرتها الواسعة والعميقةاستطاعت دار بال

على صعيد آخر، استطاعت الدار الحفاظ على ريادتها فيما يتعلق بتطوير مم فقط.  3.25حركة عالية األداء يبلغ سمكها 

سهولة االستخدام: يتم استكمال مؤشرات الساعات والدقائق بعقرب ثواني مركزي كبير ونافذة ساعات وحركات تتميز ب

 .ملم 8.7 تبلغ سماكتهاعلبة  ، بتصميم مبتكر فيللتاريخ، بينما يتميز العيار الذاتي الملء باحتياطي طاقة لمدة أربعة أيام

هذه األمامية لالواجهة  ية في األناقة، حيث تم صقلغاالجديدة  Villeret Extraplate Boutique Editionساعة تعتبر 

جسور وتتجسد األناقة على الواجهة الخلفية مع ال؛ ا  الساعة يدويات مميزة عل المينا، مع تثبيت مؤشرات تشطيبب الساعة

الحصري، هذا الطراز وقد تم تنسيق بتصميم قرص العسل.  مذبذب الوزنباإلضافة   Côtes de Genève بتصاميممزينة ال

 العالم، مع حزام من جلد التمساح البني.بالنبان حول المتوفر فقط في متاجر 
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