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 تستشرف مستقبالً من األناقة المتمیزة Air Commandمجموعة ساعات 
 

بالنبان  تعمل مجموعتھا دار  توسیع  ساعات  على  التاریخیة  Air Command من  كرونوغرافاتھا  إحدى  من  المستوحاة 
حجماً  أصغر    بالدارالذي ینضم اآلن إلى مجموعة الساعات الریاضیة الخاصة  ، وملم  36.2  بقطریعد الطراز الجدید  و.  الخالدة

 .ونوغرافكربجمیع المیزات والوظائف التي تتوفر في الساعات الرائعة من طراز ، بینما یتمتع مقارنة باإلصدارات السابقة

 

الدار  قد  و  بالنبان.تحتل الساعات األنثویة مكانة خاصة في مجموعة ساعات   آلیات  منذ أوائل ثالثینیات القرن الماضيطور   ،
بإرثھا الخاص في مجال وتتمیز دار بالنبان  .  جدیدة مع تحسین االبتكارات المخصصة للساعات النسائیة على نحو دائم ومستمر

ساعات للمرأةكرونوغراف  ال  تطویر  عام  ف،  المخصصة  كرونوغراف  أطلقت  1998في  فئة  أول  في   للسیدات flyback من 
ً وریاضی  اً جدید  اً تفسیر   Air Command ، تقدمبالنبان العدید من طرازات  جوھربینما توجد ھذه الوظیفة اآلن في  و.  األسواق   ا

 . لخوض المغامراتوأكثر میالً 

 Air Command بالنبان النادر في الخمسینیات من القرن الماضي، والذي ألھم الدار لتطویر مجموعةینعكس كرونوغراف  و
اآلنتیك لھذا الطراز الجدید. ویحاكي تصمیم العدادات ومقیاس سرعة الدوران على المینا، باإلضافة   مظھر، على نحو أصیل في  

  تألق ،  جالزجا  فئةمن    الزفیرنوغراف من نوع المكبس، وكریستال  إلى شكل العقارب المضیئة ومؤشرات الساعات، ودوافع الكرو
 .الساعة األصلیة

 : كرونوغراف، على نحو یحاكي بدقة  أصالة ساعات الطیران القدیمةالجدیدة وضعین ممیزین للتوقیت Air Command تقدمو
flyback   ،یمنح ولقرن الحادي والعشرین.  لعصریة لعناصر الساعات اھذا النموذج بقوة    یجسدوإطار للعد التنازلي. ومع ذلك

ً اللون األزرق للمینا وإطار الساعة الخزفي مزیج تصامیم  من الحداثة واألناقة. ویستمر التحسین مع تشطیبات المینا التي تتألق ب  ا
م،  لم 36.2البالغ قطرھا  ویضم. على نحو متبادل للعلبة مخددة، فضالً عن اللمسات النھائیة المصقولة وال یةأشعة الشمس الحلزون

عقرب ثواني فیھا، استمراریة عمل    ذاتیة الملء التي یضمن القابض الرأسي F188B ، ممثلة بحركةالمتطورةأرقى التقنیات  
دائمالكرونوغراف   السلسبشكل  التوقف/التشغیل  وظائف  عن  فضالً  ال.  ةوالمثالی  ة،  الحركة  من  وتتمیز  توازن  بنابض  مزودة 

  الواجھة كشف  تلى الصفر.  إعند بدء القیاس أو إنھائھ وإعادة ضبط العقارب   سھلةعملیة  السیلیكون، بنظام عجلة عمودیة یضمن  
والمزین بتشطیبات تقلیدیة في صناعة    والمتذبذب،  ونابض التوازن المفتوحمن الساعة عن جمال ھذه اآللیة المتطورة    ةالخلفی

   ة.التصامیم المصقولة والحلزونیثل الحبیبات الدائریة والساعات م

أو باللون  -ما تستخدم في صناعة الساعات  اً وھي جودة استثنائیة نادر - 23من التیتانیوم درجة   Air Commandتتوفر ساعة 
ھذا اإلصدار الجدید، الذي یعكس رغبة وسیتألق  بیضاء.    بخیوطالذھبي األحمر ، وتأتي مع حزام أزرق من جلد العجل یتمیز  

 أكثر المعاصم جرأة.  علىمجموعات ساعاتھا، عبر في تقدیم نماذج أنثویة  بالنبان
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