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 قلب من الذھب 
 

 20  من  أكثرمنذ    احتفال بھ دار بالنبان على اال  في  ساعاتال   صانعومن أھم التقالید التي یحرص    الحب  بعید  االحتفالیعتبر  
لتزام بالتقالید  االعلى  ،  براسوس  لو  ومقرھادار الساعات الفاخرة  حرص  في    ،  حتفالالھذا الالسبب األھم    ویتجسد  –  اً عام

ال بھاالخالدة  ن  تي تحتفي  أوسع   "Ladybird "Valentine's Day 2022 ساعات    حملطاق. وتالمجتمعات على 
 !مرة  99...  بالحب الوقت موحدة ،على نحو دائم المشاعرب  لناحیة احتفائھا  مثالیة شھادة

 

ال "Ladybird "Valentine’s Day 2022 ساعة  ألقتتو  والمواد الكریمة    األحجارمجموعة من  مع  خالد،  كرمز للحب 
  مینا صمیم التم ت.  السیدة التي ترتدیھا  معصم  علىبأناقتھا    الساعة  تمیز  لضمان   التفاني  من  قدر  بأقصى  والمصنوعة  ،فاخرةال

تزیینھ  األبیض  اللؤلؤ  عرق  من مع  وخلوشاعر  الحب  حالوة  عن  تعبر  الماس  من  ودائرة  ةمعال  حمراء  بأرقام،  . ودهیتھ 
ً قلب یكتسح الذي ،الثواني عقرب على نحو متكامل في الساعة ھذه موضوعویتجسد  ً ناری اً أحمر ا  .الدائم دورانھ خالل ا

  وتتجلى .  ة األناقةئقبرقة فا  والعروات  اإلطار   ترصع  المعة  ماسة  58  مع  األبیض  الذھب  من  ملم  34.9  بقطر   العلبة  وتتألالً 
فائق    نقاوتھا توبتباین   جلد  من  المصنوع  السوار  إلى  الحب  لون  یمتدو.  الساعة  تاج  یكسو  الذي  الوردي  الیاقوت  ھجعلى 

 .بالماس مرصع  دبوسمع  بإبزیم المعصم على والمثبت ،التمساح

  التي   ،1153  الملء  ذاتیة  للحركة  ئریةداال  المنحنیات  لىع، الضوء  تالیاقوتسلط الواجھة الخلفیة للساعة والمصنوعة من  و
 اللوحة  تزیین  تم.  الخبرة  من  عام  ثالثمائة  من  یقرب  ما  على  بناءً   بالنبان،  ردا  ورش  في  بالكامل  وإنتاجھا  تطویرھا  تم

قة المتأل  اللطیفةعلى التفاصیل  كیز  مع التر  ،الفاخرة  الساعات  تقالید  ألرقى  وفقًا  بدقة  األخرى  والمكونات  والجسور  الرئیسیة
 الطاقة   احتیاطي  مع  الموثوقیة  تتمیز ھذه الساعة بمستوى عال من  ،الرقةتجسید  وإضافة إلى  .  الفریدة  الكریمة  األحجار  لھذه

األمد من    التوازن  وزنبرك،  أیام  أربعة  لمدة   طویل  الطاق  1153  الحركة  تعدحیث    ،السیلیكونالمصنوع  للسبتوفیر  اعة  ة 
 .ألطول عمر ممكن

وتعتبر  .  الوقت  تماماً كما  ثمینة   قطعة   99  من  مكون  إصدار  في  Ladybird "Valentine's Day 2022"  ةساع  تطویر  تم
الق   سیما   ال  ، الزمان  من  قرن  من  یقرب  ما  مدار  على  الذي یتجلي باھتمام دار بالنبان بالسیدات  ،الحب  على  دلیل  طعةھذه 

 ). 1956( العالم في دائریة ساعة وأصغر) 1930( لتعبئةا  ذاتیة نسائیة ید ساعة أول مثل لھن مخصصة ساعات ابتكار عبر
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