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 Fifty Fathomsنموذج الكرونوغراف الجدید تصامیم ألوان ومواد جدیدة في 
Bathyscaphe Flyback Chronograph 

 

، باستخدام   Fifty Fathoms Bathyscaphe جدیدة من ساعاتلتقدیم نماذج    2022عام  تركز دار بالنبان اھتمامھا  
حالیاً، والذي یعتبر   Flyback Chronograph . وتزین ھاتین المادتین نموذج23الذھب األحمر والتیتانیوم من الدرجة  

 .منذ حوالي عقد من الزمن  Bathyscaphe األساسیة في مجموعة الفئاتأحد 

 

العدید من    بتطویر، وھي أول ساعة غواص حدیثة،  1953عام   Fifty Fathoms ساعة  إطالقبعد  اھتمت دار بالنبان  
األ  إصدارات من  داة  ھذه  الغواصین  لتمكین  المخصصة  الوقت  الحیویة  الدقةضبط  فائق  نحو  ساعةو.  على   تعتبر 

Bathyscaphe   صغر منبحجمھا األ  ، متمیزةفي ھذا اإلطار  بال شك واحدة من أفضل األمثلة  1956عام    أطلقتلتي  ا  
عشاق الساعات حاز ھذا اإلصدار على اھتمام  سرعان ما  و  .الفریدةمؤشرات التقویم  باإلضافة إلى  ،  Fifty Fathoms  نموذج
 .المناسبات والظروفبإمكانیة ارتداء ساعة ریاضیة في جمیع  اقتنعواالذین 

، بحیث اعتبر أول تعقید یستخدم في  2014المعاصرة عام   Bathyscaphe إلى مجموعة flyback وانضم كرونوغراف
 Fifty Fathoms Bathyscaphe نموذج الكرونوغراف  الداریعید  و.  من بالنبانالخاص    "urban diver"تطویر نموذج  

Flyback   لى مركز الصدارة  إ ً  عد وتالساعات.    عالم، والذي یضم واحدة من أكثر حركات الكرونوغراف شھرة في  حالیا
كانت األولى في    التي طورتھ العالمة، والتياألحدث في سلسلة كرونوغراف    من دار بالنبان،     Caliber F385 ة حركةآلی

ً العالم على مدار الثالثین عام  .الماضیة ا

من  و المصقول  العمودي  القابض  تصمیم  على  الداخلیة  الحركة  ھذه  یضمن    بالنبانتعتمد  آللیة    التفاعلوالذي  السلس 
 بعملیةیتم التحكم  و.  یقفز بشكل مفاجئ وغیر متوقعمشكلة عقرب الثواني الذي    یؤدي إلى التخلص منالكرونوغراف، ما  

  ة سلس آلیات الدفع بطریقة    تشغیلیسھل القدرة على  ة عمودیة، ما  عجل  باستخدامالكرونوغراف وإعادة ضبطھ  وتوقیف  تشغیل  
،  دقة عرض الوقت مقارنة بالترددات المنخفضة   فریدة تعززھرتز، وھي میزة    5بتردد     F385 وینبض الكالیبر.  ةومریح

الذاتي مع    ةیحتوي على عجلة توازن منظمكما     أداء   زنھة وھندستھ وخفوتضمن  توازن من السیلیكون،    نابضبالقصور 
 .كرونومترممتازاً من المستوى التالي لل

للرموز  من بالنبان، Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph یضفي كل من طرازي بعداً جدیداً 
للمجموعةالجمالیة   األحمر  و.  الفریدة  الذھب  من  المصنوعة  الساعة  المیناتتمیز  على  ،  األزرق  مع  الجريء  بحضورھا 

التیتانیوم من  استخدامتم و نثراسیت. بواجھة متبدلة بفضل قرص األ 23التیتانیوم من الدرجة  یتألق نموذجالمعصم، في حین 
ھو أنقى أنواع    -  )ELI    )extra low interstitials 5  فئةباسم  اً  ، والمعروف أیضالدارفي مجموعات    اً مؤخر  23الدرجة  

  " المستخدم في صناعة الساعات التقلیديكسجین أقل من التیتانیوم "وحتوي على كمیة أحتى اآلن، التي ت  التیتانیوم المتاحة
، مضاد للحساسیة  23التیتانیوم من الدرجة    یعتبر،  الفائقةباإلضافة إلى قوتھ  ووالتآكل.    للتلفمقاومة المعدن  ، ما یعزز  عادة

 .الطبي  من قبل المتخصصین في المجالكثر تفضیالً ما یجعلھ األ

زخرفة حلزونیة على  بتصمیم أشعة الشمس، باإلضافة إلى  من الذھب األحمر أو التیتانیوم،    ویتزین المینا في كال الطرازین
الكرونوغرا طرازاتفعدادات  تأطیر  تم  والتباین.  بالعمق  إحساس  لخلق  مصممة   ، Bathyscaphe Flyback 

Chronograph   ات توقیع  التي تعتبر منمن السیرامیك،    اتبواسطة إطار دوار أحادي االتجاه مع ترصیع  طبیعیاً،لجدیدة  ا  
ومقیاس  و.  ةالمعاصر Bathyscaphe مجموعة المعة  نھائیة  بلمسة  األحمر  الذھب  إصدار  على  األزرق  التطعیم  یتمیز 

التیتانیوم  في  اسایت  نثراأل  تتألق ترصیعات مینا، في حین  ™ Ceragoldزمني إلى  ساعة  المخددة، باإلضافة  بتصامیمھا 
 ™ Liquidmetal.مقیاس
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  األشرعة تم إقرانھا بحزام الناتو أو قماش  ومتر).    300بار (حوالي    30للماء حتى  ، مع مقاومة  ملم  43یبلغ قطر كلتا الساعتین  
دبوس أو مشبك قابل بإصدار الذھب األحمر مع خیار من إبزیم  في  قماش الشراع  من  حزام  الیأتي  و.  المیناالمطابق للون  

 بسوار من التیتانیوم.  23للطي، بینما یتوفر طراز التیتانیوم من الدرجة 
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