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في إصدار واحد فرید من  Fifty Fathoms No Radتكریًما لساعة دار بالنبان تطلق 
 Only Watchنوعھ لـ 

  

توجدد مشاركتھا في المزاد  ،2001تدعم جمعیة موناكو ضد ضمور العضالت منذ إنشائھا في عام  بالنبان، التي دار
لھذه  ، Fifty Fathoms No Radتكریًما لـ  نوعھ،. اختارت الدار تكریس نموذج فرید من Only Watchالخیري 

القضیة النبیلة. تنضم ھذه الساعة الحصریة المستوحاة من أداة التوقیت التاریخیة الشھیرة بالنبان إلى صفوف عناصر 
والتي یطمع بھا عشاق الساعات. سیتم منح ھذا التكرار الفرید لمن یدفع  العالیة،جامعي "نو راد" النادرة وذات القیمة 

 2021نوفمبر  6في  جنیف،في  سعر،أعلى 

 

والتي كان یستخدمھا  الستینیات،من منتصف  غوص بالنبانزیارة أداة  Tribute to Fifty Fathoms No Radتعید ساعة 
 Noبشكل خاص السباحون القتالیون في البحریة األلمانیة. یتمیز ھذا األخیر بخاصیة ختم على المیناء مع شعار "

Radiationsوھو عنصر شدید اإلشعاع أعلن أنھ  -لم یستخدم مواد اإلنارة المكونة من الرادیوم  " یشیر إلى أن  بالنبان
رواًجا  Fifty Fathomsالتي أصبحت واحدة من أكثر ساعات  الساعة،ضار بالصحة. شّكل ھذا الرمز الممیز نجاح ھذه 

 بین ھواة جمع الساعات.

بقرص أسود غیر المع تتخللھ  Only Watchالذي تم إنشاؤه لـ  Tribute to Fifty Fathoms No Radیتمیز نموذج  
عالمات الساعة الھندسیة التقلیدیة التي تجمع بین النقاط الدائریة والمستطیالت وعالمة على شكل الماس عند موضع الساعة 

لیة اللون. ھذا برتقا® Super-LumiNova. تتمیز حلقة الفصل والعقارب ومقیاس الوقت على اإلطار جمیعھا بمادة 12
. یظل Only Watchمن  2021الظل الحمضي، المصمم خصیًصا لھذه القطعة الخاصة، یشیر إلى اللون الذي یمثل إصدار 

العنصر المھیمن على المیناء ھو شعار "ال إشعاعات"، حیث تم استبدال اللونین األصفر واألحمر األصلي بالبرتقالي واألصفر 
األولیة، بإدخال  Fifty Fathomsار الدوار أحادي االتجاه، الذي یتمیز بتخرج نموذجي لنماذج على التوالي. تم تجھیز اإلط

من الیاقوت، وھو سمة ممیزة للمجموعة المعاصرة. یساھم شكلھا المقبب في التأثیر العمیق لوجھ الساعة، والذي تم تعزیزه 
متر تقریبًا)، یبلغ قیاس  300باًرا ( 30مقاومة للماء حتى  بالفعل من خالل استخدام الكریستال الیاقوتي من النوع الزجاجي.

 Blancpain Caliber. تضم Fifty Fathomsمم، وھو قطر حصري لإلصدار المحدود من ساعات  40.3العلبة الفوالذیة 
دفق ، وھي حركة ذاتیة الملء ومزودة بنابض توازن من السیلیكون ومزودة باحتیاطي طاقة لمدة أربعة أیام. یت1154

". یمیز ھذا العرض أیًضا طالء Only Watchالبرمیالن بواسطة دوار مصنوع من الذھب الخالص یحمل نقًشا خاًصا "
وفتحة على شكل خرطوش، وھي التفاصیل التي لوحظت في بعض الساعات التاریخیة في المجموعة ، بما في  NACأسود 

ق كانت موجودة لزیادة لیونة الوزن المتذبذب من أجل حمایة الحركة ذلك أول خمسین فاثوم. ھذه السمة غیر النمطیة في الساب
، وھي مادة شائعة جدًا لدى الغواصین في األیام ”Tropicفي حالة الصدمات. تأتي الساعة بسوار من المطاط من نوع "

 الماضیة بسبب متانتھا وراحة مرتدیھا.
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