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 Traditional Chinese 2023تألق استثنائي لبرج األرنب في سلسلة ساعات 
Calendar   من دار بالنبان 

 

ً   انتقاالً   2023ینایر    22من    اعتباراً یشھد علم الفلك الصیني   بھذا االنتقال،  واحتفاالً  ألرنب.  من برج النمر إلى برج ا  استثنائیا
ال  تواصل منذ  المعتاد  إرثھا  بالنبان  اإلعبر    2012عام  دار  من  الصدار  إطالق   Villeret Traditionalساعات  جدید 

Chinese Calendar  .المؤشرات الرئیسیة مستعرضة  قطعة،    50إصدار محدود من  بالساعة من البالتین    عت ھذهنِ صُ و
 . لعام الجدیدبرج انقش یجسد الوزن بمذبذب  یحتفي، بینما المیناللتقویم الصیني على 

 

یحاكي تعقیدھا تصامیم  ،  دار بالنبانحصریة طورتھا    إصداراتفي     Traditional Chinese Calendarساعة  ألقوتت
Perpetual Calendar  في ورشة  اتم إنتاجھی ، بینما Grandes Complications یشرف ، حیث  لو براسوس   بمصنع في

 .  الخبراءعدد قلیل من صانعي الساعات على تصمیمھا المتقن 

الشمسي، والذي تدمجھ مع التقویم    -ھذه الساعة االستثنائیة باإلرتكاز على مبادئ التقالید الصینیة وتقویمھا القمري  طورتو
یتمیز   ذھبیة     grand feuاألبیض  القرصالغریغوري.  زخرفات  من  مكونة  فصل  ممیزة بحلقة  عقارب  علیھا  تتراقص 

المجوفةبتصامیم   المریمیة  بینما  أوراق  توا،  إلى  الغریغوري  یشار  التقویم  فوالذي  بعقربریخ  األ  أفعواني  ،  زرقباللون 
الرئیسیة للتقویم الصیني، أي الساعات المزدوجة والیوم والشھر مع ذكر   و الحال في العناصرمطلیة بالمینا، كما ھوجمیعھا 

 -القمر    استعراض أطوارتم  وكذلك العناصر الخمسة واألعمدة السماویة العشرة.  كما  ی  األبراجاألشھر الكبیسة وعالمات  
وال تقتصر أھمیة ھذه المؤشرات على .  الثمانیناتالساعات في أوائل    صدارة عالم تصنیعإلى    وھو تعقید ممیز أعادتھ بالنبان

 تحدید أشھر التقویم الصیني.  حیث تعتبر من العناصر األساسیة المستخدمة في  ،  التي تشتھر بھا الدارالتقویمات  استكمال مظلة  

یحافظ    بشكلملم،    45  قیاسھ  من البالتین بقطربتصمیم مزدوج الطبقات     Traditional Chinese Calendarصنعت علبة  
،  الشھیرة تحت العروات  عالمة دار بالنبان  أدوات تعدیل الوقت من. یتم إخفاء  Villeret  على اإلرث الجمالي الرائع لمجموعة

ذاتیة   ، حركة  زفیرمن الوتضم الساعة المزودة بواجھة خلفیة  .  ایة في السھولةواحدة على نحو غبلمسة  مع إمكانیة تفعیلھا  
تجسد ساعة عام األرنب من دار بالنبان  . 2023، مع مذبذب للوزن من الذھب منقوش بعالمة برج العام 3638الملء عیار 

 والدبلوماسیة.       والذكیة األنیقة ا، وھما مفھومان ینبعان من طبیعتھموثوقیةاللطف والرومانسیة األزواج في مالمح من 

  شاھدةقطعة مرقمة بشكل فردي،  50في إصدار محدود من  Villeret Traditional Chinese Calendarساعة  أُطِلقت
 . غیر المسبوقةبثروة التنوع الثقافي ، محتفیة بالنبان لتمیز االستثنائي التقني لداراعلى 
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