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 بنموذج التیتانیوم:  Bathyscapheساعة 
 Fifty Fathomsإضافة تتألق بالجرأة لمجموعة ساعات 

 

دار   ، الدعامة األساسیة لمجموعة ساعات الغواصین من1956منذ إنشائھا عام    Bathyscapheتعتبر مجموعة ساعات  
مجموعة بالنبان، إلى  الجدیدة  اإلضافة  وتتمیز  لسابقاتھا،  الریاضي  واألنیق  القدیم  الطراز  یحاكي  نحو   على 

Bathyscaphe بعلبة من التیتانیوم، تجسد األصول القیمة للدار في جمیع الظروف. 

 

، الرائدةساعة الغواص  مكانتھا واسمھا، وتستحضر  إلى    بالنبانالجدیدة من   Fifty Fathoms Bathyscaphe ساعةترقى  
إلى جانب الخصائص التقنیة و.  قاع المحیطالتي صممھا أوغست بیكارد الستكشاف    لمركبة الغوصالخصائص االستثنائیة  

لنماذج است Bathyscaphe الرئیسیة  بموثوقیتھا وتعدد  التیتانیوم، وھي  المشھورة  بعلبة من  التصمیم  یتمیز ھذا  خداماتھا، 
وتكتسب دار بالنبان خبرة طویلة في استخدام األصلیة.  Fifty Fathoms تحت مظلة ساعات ةالحالی المجموعةاألولى في 
فرق   دعمالمصممة ل MIL-SPEC II ، الذي أدرج بالفعل خالل أوائل الستینیات في سلسلة خاصة من نماذجھذا المعدن

األمریكیة.    تفكیك للبحریة  التابعة  في  القنابل  بریادتھا  الدار  إطالقتطویر  مجال  وتتمیز  منذ  الغواصین   Fifty ساعات 
Fathoms  في استخدام المواد المبتكرة إلنتاج ساعاتھا باإلضافة إلى ریادتھااألولى من نوعھا،  كانتالتي  1953عام. 

العدید من المزایا بما في ذلك المقاومة العالیة للصدمات والضغط   بفضلویعتبر التیتانیوم حلیف موثوق لساعات الغواصین، 
  43والتآكل. باإلضافة إلى ذلك، یتمیز ھذا المعدن بكثافة منخفضة ما یجعلھ خفیفاً ومریحاً عند االرتداء. یبلغ قطر الساعة  

الجدیدة    Bathyscapheمتر)، وتم تصنیع العلبة ذات المحیط الحاد لساعة    300ار (حوالي  ب  30ملم، مع مقاومة للماء حتى  
. ونادًرا ما یستخدم ھذا التیتانیوم الراقي في صناعة الساعات، نظراً لصعوبة العملیات  23من التیتانیوم المصقول من الدرجة  

 في ھذا اإلطار. یتمیز المینا بلون األنثراسیت مع لمسة نھائیة المیكانیكیة الواجب اتباعھا عند التصنیع، ما یمثل تحدیاً ھائالً 
لمنحھا تصمیم عصري غیر المع، معزز یدوي،  عامودي  في  اً بتصمیم مخدد  المضیئة  التقلیدیة  العصا  بتصمیم   بعقارب 

Bathyscaphe سة نھائیة مخددة،  وعالمات الساعات ذات التصامیم الھندسیة، باإلضافة إلى إطار من التیتانیوم المصقول بلم
 .   ™Liquidmetal من طراز مع عناصر من السیرامیك المخدد، ومقیاس الوقت

بعیار داخلي  ة المجھزو ة،الجدید Bathyscapheأھمیة استثنائیة في ساعات المآثر الفنیة والدقیقة في عرض الوقت  تكتسب
سعي طویل نحو ، بعد  ھذه الحركة ذات الملء الذاتي  تم تطویرفي مجال الساعات الریاضیة.  مشھور  ، وھو معیار  1315

أیام لمدة خمسة  باحتیاطي طاقة  توازن منالدقة واألداء، وتتمیز  نابض  االسیلیكون  ، مع  لمقاومة  المغناطیسیة. ،  لمجاالت 
من الیاقوت   ةوعالمصنعلى الواجھة الخلفیة للساعة ووتتمیز أیًضا بالمستوى العالي من اللمسات النھائیة التي یمكن رؤیتھا  

الحلزونیة والمشطوبة   الجسور  الذھبي والكتفین  عند  الشفاف، حیث تحتك  المتذبذب  بتصامیم مخددة مع    المصقولبالوزن 
 تأثیرات سعف الرمال. 

نثراسیت، أو سوار من التیتانیوم  بلون األ  أو  NATOمن طراز/لون  یأتي ھذا الطراز الجدید مزودًا بحزام من قماش الشراع  
 Fifty Fathoms في طرازات  للتصامیم المستخدمةتصمیم األخیر مطابق  ویبدو ال.  23من الدرجة    بتصمیم مخددول  المصق

 Bathyscaphe.  ساعةمن نوعھا في وھي األولى  -

التشطیب التي تؤثر على الفروق الدقیقة في لون المادة. باإلضافة إلى كونھا    قدرات  23استخدام التیتانیوم من الدرجة    یعزز
الساعات، العائلة من  لھذه  راسخاً  الغواصة أل  إرثاً  الساعة  البحار  وبالتالي ترسم  المصنوعة من    Fifty Fathomsعماق 

 ال تحصى.المحیط وتیاراتھ التي ال تعد و تحاكي نحو آفاق جدیدة،  اً ممیزاً مسار، التیتانیوم
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