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  Fifty Fathoms Bathyscapheلساعة جدیدیندار بالنبان تطلق نموذجین 
Quantième Complet   

 

بالنبان تقدم لنموذج دار  جدیدین  أ   Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complete تفسیرین  حدھما : 
الذھب األحمر مع مینا باللون األزرق المتدرج؛ واآلخر من التیتانیوم مع مینا  بلون األنثراسایت. وتجمع الطرازات الجدیدة  ب

 Fifty Fathoms غواصبالنبان: الحمض النووي الریاضي لساعة    العناصر الرمزیة لداربفضل أنماطھا المتمیزة، بین  
 .القمر عرض أطوارمع الكامل الشھیرة؛ وتقویمھا التقلیدي 

 

إحدى الدعائم    ، حیث تعتبرتقدیم ساعة غواص بحجم مناسب لالرتداء الیوميل  1956عام   Bathyscaphe تطویر ساعاتتم  
لمجموعة الساعة مجموعة من  Fifty Fathoms  األساسیة  ھذه  وقد شھدت  السنین  التحسینات.  مر  بالنبان   وأعاد،  على   دار 

 .  Fifty Fathomsإلطالق ساعة بالذكرى الستین   احتفاالً  2013تفسیرھا عام 

بین السمات الریاضیة ومؤشرات أیام األسبوع والشھر والتاریخ،   Bathyscaphe Quantième Complete یجمع نموذج  
. ویتم استكمال  Bathyscapheطالق أول ساعة من طراز  ، الذي ألھم الدار إلالستخدام الیوميرؤیة تطویر ساعة مناسبة لمعززاً  

  6654Pعلى حمایة حركة   ر بالنبان. كالعادة، حرصت دا6البیانات عبر المینا مع نافذة أطوار القمر الواسعة عند موقع الساعة  
مؤشرات في أي  التحكم بالعبر تزوید آلیة التاریخ فیھا بنظام أمان متطور. ما یتیح لمالك الساعة   Bathyscapheذاتیة الملئ في

 .وقت، دون أي تأثیر على الحركة، على عكس ساعات التقویم التقلیدیة

   Bathyscaphe Quantième Complet توفرتمتر)، و  300بار (حوالي    30للماء حتى  ة  مقاوم، مع  ملم  43  الساعة  یبلغ قطر
. یقترن  23درجة  بمع خطوط واضحة المعالم: أحدھما من الذھب األحمر واآلخر من التیتانیوم    ، بتصمیم مخددفي نسختینة  لجدیدا

األحمر   الذھب  األزرق  بمینا طراز  باللون  الشمس  ، بتصمیم  متدرج    مؤشرات تتطابق  وملحوظة.    الضوء بسھولة  لجذبأشعة 
سیرامیك ات من البإطار دوار أحادي االتجاه مع ترصیع  المیناالقمر الذھبیة مع لون العلبة، كما تم تأطیر  طور  الساعات والعقارب و

الواجھة  المستخدمة في التصمیم، عبر  یستمر تطابق اللون مع المواد  و .™ Ceragoldبتقنیة    مقیاس زمنيمع  المع  الزرق  األ
، یتمیز نموذج التیتانیوم بظالل رمادیة من ناحیة أخرىمن الذھب األحمر.    التي تكشف عن نابض الوزن المتذبذبلساعة  الخلفیة ل 

بالرودیوم. جمیعھا  المطلیة  والقمر  الساعات الذھبیة والعقارب    بمؤشرات مینا المصنوع من فحم األنتراسیت  ، بینما یتألق الرقیقة
عصري، مع مقیاس إلضفاء تأثیر غیر المع    بتصمیمھ المخدد،نثراسیت  األالساعة الخزفي من    یتمیز إطار،  وعلى نحو مماثل

 NAC من نوع    نثراسایتباألالدوار الذھبي لنموذج التیتانیوم    طالءتم  كما  متدرج.  ال   ™ Liquidmetal مصنوع من معدن
 .للساعة دینامیكيالریاضي والطابع لتعزیز ال

قماش  الناتو أو  من قماش الالمصنوعة من الذھب األحمر بحزام أزرق    Bathyscaphe Quantième Completتتوفر ساعة  و
الناتو قماش  نموذج التیتانیوم مع سوار من التیتانیوم أو حزام رمادي من  بینما یتوفر  قفل قابل للطي.  أو  دبوس  بإبزیم  مع    شراعيال

 أو قماش شراعي. 
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