New models 2020

Blancpain – Villeret collection
Refs. 6654-3640-55B & 6651-3640-55B

مجموعة ساعات  Villeretتتألق بساعتين استثنائيتين بالمينا األزرق الفاخر
تقوم دار بالنبان هذا العام ،بتعزيز أناقة أكثر مجموعاتها كالسيكية باللون األزرق فائق التألق ،الذي بات يرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بهوية دار بالنبان ،حيث تم استخدامه في ساعتين استثنائيتين من الذهب األحمر من مجموعة  : Villeretساعة
Quantième Completوساعة .Extraplate

تم تسمية مجموعة  Villeretعلى اسم القرية التي تأسست فيها دار بالنبان عام  .1735وتتميز نماذج  Villeretبنقاء
خطوطها وأناقتها الخالدة والتطور التقني لحركاتها المصنعة ،حيث تتألق هذه المجموعة االستثنائية والفريدة من نوعها،
بساعتين رائدتين باللون األزرق الداكن.
يجمع نموذج  Villeret Quantième Completبشكل متناغم بين التقويم الكامل ومراحل أطوار القمر ،ويتميز المينا
بفتحات سرية تشير إلى يوم األسبوع والشهر عند موقع الساعة  ، 12:00تقويم مميز بعقرب متموج ومعرض أطوار القمر
مع رمز يشير إلى وجه جدي في المركز عند موقع الساعة  .06:00هذه الساعة مدعومة بحركة  6654ذاتية الملء مزودة
بنظام أمان يحميها من أي استخدام خاطئ للوظائف .وبالتالي سيتمكن مالك الساعة من ضبط التقويم الكامل في أي وقت دون
أي تأثير سلبي على الحركة ،بخالف ساعات التقويم التقليدية .تم تجهيز طراز  Villeret Quantième Completأيضا
بمصححات أسفل العروة حاصلة على براءة اختراع ،ما يتيح ضبط جميع المعلومات بضغطة إصبع دون الحاجة إلى ضاغط
األدوات.
تتميز ساعة  Villeret Extraplateاألنيقة بمزايا راقية ومعاصرة من الرموز الجمالية للمجموعة .ويستكمل أناقة واجهة
الساعة ،عقرب كبير ومركزي للثواني مع نافذة للتاريخ عند الساعة  ،3بحجم مميز لضمان التوازن البصري وقابلية القراءة
المثلى .ويتم تشغيل هذه الساعة بحركة  1151ذاتية اللولب ،والتي تضمن احتياطي طاقة لمدة أربعة أيام بفضل استخدام اثنين
من البراميل المقترنة بالسلسلة والنوابض فائقة األداء.
تقترن هذه النماذج الجديدة بمينا أزرق داكن مع علبة من الذهب األحمر  40ملم ألول مرة ،ويعود استخدام اللون األزرق
نظرا العتباره رمز للنبل والرقي ،حيث يتغلغل إلى عمق الساعة ويمنحها تألقا استثنائيا بفضل اللمسات النهائية على المينا
الفاخر .تم تزيين الواجهة الزرقاء لهذا الثنائي من ساعات  Villeretبمؤشرات للساعات بأرقام رومانية مصنوعة من الذهب
األحمر وعقارب رفيعة ،وبينما تتشكل عقارب الساعة والدقيقة بتصاميم أوراق المريمية ،يحمل عقرب الثواني األحرف
األولى إلسم مؤسس العالمة ،جيهان-جاك بالنبان.
يتجلى سحر ساعات  Villeret Quantième Completو  Villeret Extraplateالجديدة في الواجهة الخلفية ،وتتألق
الحركات المرئية بغطاء خلفي من كريستال الياقوت ،بزخارف تم تصميمها بعناية  ،مثل زخارف Côtes de Genève
التي تزين الجسور ونمط قرص العسل الرائع على أوزان الذهب األحمر المتأرجحة ،كما تتميز هذه الساعات األنيقة بسوار
من جلد التمساح األزرق بظل داكن يحاكي ظالل الساعة.
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