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 تتناغم مع الزمن بحلة عصرية Villeret Extraplate ساعة

 

في جمالياتها الخاصة، حيث تعكس قيم صناعة الساعات التقليدية. استطاعات دار بالنبان  Villeretتكمن جاذبية مجموعة 

على مدى عقود، إعادة تفسير هذا الخط بمهارة مع الحفاظ على خصائصه الرمزية. وتعيد الدار هذا العام، وبنفس الروح، 

 عرض التاريخ. ملم مع Villeret Extraplate  38إعادة تعريف تصميم كالسيكي رائع: ساعة 

 

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تبلور حول مجموعة من السمات المتجذرة  Villeret تصميم مجموعة تم ابتكار

في تقاليد صناعة الساعات الفاخرة. يمكن التعرف على هذه السمات بسهولة منذ النظرة األولى، حيث تشمل هذه المزايا علبة 

 .ومؤشرات ساعات ذهبية، وعقارب على شكل أوراق المريميةرفيعة، ومينا بسيط، 

ملم، تستعرض التاريخ،  38بقطر  extra-thin، ساعة  Villeret هذا العام إضافة جديدة لعائلة طرازات دار بالنبان  تقدم

ر من الفوالذ أو باللون األبيض أو األوباليني بإطا المتألقتم تأطير المينا مع عرض معاصر للرموز المميزة للمجموعة. 

ً بدقة لتشكيل األرقام الرومانية. 28الذهب األحمر، باإلضافة إلى  اإلشارة إلى الساعات يتم و قطعة ذهبية تم صفها يدويا

السم المؤسس، نحيلة تحمل األحرف األولى  بعقارب، في حين تتميز الثواني مجوفةالمريمية الأوراق بعقارب تتميز بالدقائق و

لضمان التوازن البصري والوضوح  عبر فتحة بحجم كاف، 3وتتألق الساعة بعرض التاريخ عند الساعة ن. اجيهان جاك بالنب

 .األمثل

ن كاليبر والمليئة بالتناقضات، بالنبامنظمة بدقة الحركة ية الالياقوت تكشف الواجهة الخلفية، يتميز المينا ببساطتهفي حين و

من الذهب  وزن متذبذب حركة أوتوماتيكية ذات، والتقليدية Côtes de Genèveبزخارف  ةمزينحبيبات دائرية، . 1150

مهد الطريق أمام احتياطيات الطاقة الساعات، والذي  معياًرا قياسيًا في صناعة 1150قرص العسل. تُعد حركة  بتصميم

ساعة  48إلى  40حوالي  - ، ضاعفت السعات القياسيةفائقأداء ونابضين بسلسلة برميلين مقترنين ببفضل استخدام  الفائقة.

مع ضمان الطاقة المستمرة طوال هذه الفترة. يتم استكمال هذه الميزات التقنية  المستقل التشغيلأربعة أيام من  لضمان -

 .كرونومترية ملحوظةيضمن خصائص غير مغناطيسية و من السليكونباستخدام نابض توازن 

 في، األناقة والرقة يجمع بينتعريف فخامة الساعات، عبر تصميم مزيج  بالنبانمن  ةالجديد Villeret Extraplate تعيد

الساعة توفر ت، ولئك الذين يبحثون عن لمسة إضافية من الفخامةبالنسبة ألو. مع جميع أذواق المرتدينأبعادها  تتناسبعلبة 

لإلصدار إلصدار الفوالذ والبني الساعة مع حزام من جلد التمساح باللون األسود  تتوفرمرصع بالجواهر. خاص نموذج في 

 .من الفوالذ أو الذهب  mille maillesمميز بتصميم الذهب األحمر ، كما تتوفر هذه الساعة بسوار ب
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