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 Tourbillon 8طراز    Fifty Fathomsدار بالنبان تطلق إصداراً جدیداً من ساعات  
Jours 

 

الغواص الساعات   Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours تجسد ساعة  تعقیدات صناعة  بین  االستثنائي  التناغم 
الفاخرة واألداء العالي المتطور. ویتمیز ھذا النموذج بالتوربیون الطائر داخل فتحة مخصصة في المینا األزرق األنیق.  

ضافة إلى نسخة من الذھب األحمر التي تتألق  ویتألق ھذا الطراز الجدید بإصدار التیتانیوم الخفیف على نحو مدھش، باإل
 على المعصم بأناقة ملفتة.

 

تزامناً  2007عام   Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours تم طرح ساعة  Fifty Fathoms مع إطالق مجموعة، 
 وتمفي عالم ساعات الغوص وفي تعقیدات صناعة الساعات.    بالنبانتكافؤ بین خبرة  مجسدة مستوى عال من اللمعاصرة،  ا

الساعةتجرب الزمن،    ة  الجمال،    حیثواختبارھا ألكثر من عقد من  فائقة  األناقة أثبتت نفسھا كساعة  اھتمام خبراء    معززة 
 .آلیة التوربیون حتى في األعماق یاتبجمال

مصقول بلمسة نھائیة  الزرق  األمینا  ال  عبرالتعقید المتطور  عرض اإلصداران الجدیدان من ساعة الغواص المرموقة ھذا  ست یو
ً ، إلدارتھجسر علوي  مع عدم وجودیبدو التوربیون، الذي یُشار إلیھ بـ "الطائر" و المعة.  في فتحة دائریة كبیرة   وكأنھ طافیا

الساعات والعقارب واإلطار.    لمؤشراتھذه الساعة مع النمط الریاضي    لتصمیمیتناقض التعقید التقني  و.  12الساعة  موقع  عند  
نظام ، على نحو متناغم مع  حافتھا المسننة قبضة إضافیة   توفرفي الساعة، حیث  ویعتبر اإلطار من العناصر األكثر أھمیة  

  .قلیالً  ةالمقاوم للخدش المقبب زفیرال عناصرالدوران أحادي االتجاه و

والذھب األحمر   23الجدیدة بطرازین: التیتانیوم المصقول من الدرجة   Fifty Fathoms ملم من  45وتتوفر العلبة بقطر  
ما یضمن راحة ممتازة عند االرتداء    -المصقول أیضاً. ویعتبر التیتانیوم خیاراً جریئاً في ساعة شدیدة التعقید، ویتمیز بخفتھ 

األحمر تصمیماً أكثر تقلیدیاً لطرازات التوربیون،   فضالً عن مقاومتھ للصدمات والضغط والتآكل. ویوفر نموذج الذھب  -
 .متألقاً بھالة من األناقة اآلسرة لألنظار

 300باًرا (حوالي    30ذاتیة الملء، مع مقاومة للماء حتى    25Cآلیة     Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours تضم ساعة
ة تجسد أرقى تقالید صناعة الساعات. ویتمیز نابض  على آلیة الحركة وحبیبات دائری Côtes de Genève متر)، مع تصامیم

  .التوازن المتأرجح المصنوع من الذھب، بتصامیمھ المخددة مصقول بالساتان وبفتحة فریدة لتوفیر أفضل رؤیة ممكنة للحركة

  بینما زودت؛  تتوفر الساعة المصنوعة من التیتانیوم بحزام أزرق ناتو أو قماش شراعي، باإلضافة إلى سوار من التیتانیوم
مع إبزیم  في كال الطرازین،  یمكن دمج حزام قماش الشراع  وحزام أزرق ناتو أو قماش شراعي.  بالساعة الذھبیة الحمراء  

 .دبوس أو مشبك قابل للطي، حسب الرغبة

الذي تم    ،بعالم تحت الماء  بالنبانشغف    مجسدة،  Fifty Fathomsمجموعة    في  مرحب بھ  ضیفالطراز الجدید    ویعتبر
بواسطة جان جاك فیشر    Fifty Fathoms  تطویرمع إطالق أول ساعة غواص حدیثة. تم    1953التعبیر عنھ في البدایة عام  

نقطة تحول في صناعة الساعات    ممثلةرائد في مجال الغوص،  الفي ذلك الوقت و  لدار بالنبان، الرئیس التنفیذي المشارك  
 لساعات الغواص.یدة جدوضع معاییر  عبر
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