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 بألوان الحب  Fifty Fathoms Bathyscapheساعات 
 

مانسیة  ولى التي تكرم بھا مشاعر الروھا المرة األ، إال أنن عقدین من الزمنة تزید عمدمنذ  بعید الحب    تحتفل دار بالنبان
أطلقت الدار اإلصدار الحصري   ،احتفاالً بالحبو    .Fifty Fathomsمن مجموعة ساعات    عبر إطالق نموذج حصري

القلوب التي  عالمات  ألوانھا الحمراء ووالمتمیزة ب  2023لعام    Fifty Fathoms Bathyscapheمحدود من نماذج  ال
 دل على عمق المحبة. ت

 

دار بالنبان مع  یت في  الحب  األیا  Fifty Fathoms ساعات  راقص  بأدق  شابكین  الرومانسیة  دي في مشھد یجسد روعة 
المحیطات الم  وعشغف العالمة التجاریة بقد ولدت نتیجة ل  الغواصینالمجموعة من ساعات  تفاصیلھا. ومن المعلوم أن ھذه  

تعیش  و التي  المائیة  باألحیاء  البحاراھتمامھا  أعماق  وفي  تفتخ،  ممتد  إرث  الدارھو  منذ    ر  القرن أوائل  بھ  خمسینیات 
لذالماضي كان .  نمالمنطقي    من    ا  بع  Fifty Fathoms Bathyscapheذج  اتخصیص  الحب.  احتفاء  الساعة  وتعتبر  ید 

ی احتفالیة حقیقیة  سدل عنھالتي  الیوم  الستار  العشاق یوم  با  التي تحاكي غنیة بمشاعر االھتمام والمح،  فبرایر  41تاریخ  بة 
 ق المحیطات.عمافي أ عند الغوصالذین یسبحون في ملكوت الحب بالنبان  محبي ساعات عواطف

ساعات لتب  " s Day’ntineValeFifty Fathoms Bathyscaphe  "2023صممت  فائقة  موجات  تقدرات  حمل 
ال  ن فيھیموما ی دن عنالمشاعر الغامرة التي یختبرھا الشجعا م  تصامیب  المصقول  فوالذعالم الحب، حیث زِودت بعلبة من 

یعد إطارھا الدوار أحادي االتجاه و.  متر)  300بارا (حوالي    30مقاومتھا للماء حتى  ، باإلضافة إلى  ملم  38  دة، قیاسمخد
أعماق    أحد  Liquidmetal™  بنمط  الساعة  مؤشراتو  السیرامیك  بترصیعات  في  لالنغماس  عنھا  غنى  التي ال  األصول 

األبیض    ویتعاشقالحب.   مع    المتألقاإلطار  دقائق    12و    9و    6و    3بأرقام    المزود    المیناوالنقي  باللون ممیز  ومسار 
الناعم.   الرقیق  ویحیط    الوردي  اللون  المضيء  ھذا  على رأس  توقیع  كبالقلب  الثوانيممیز  الحب  و  .عقرب  یضفي رمز 

الساعة  1150كالیبر  ال  على  رائعةلمسة  العالمي   قلب  بممتغازالً ،  في  خل  واجھة  عبر  ، زفیرالتال  كریس من  فیة  شاھدیھ 
 ة.نیقاألوزخارفھ  الفائق  بتصمیمھمتفاخراً 

من    e's Day 2023"nientFifty Fathoms Bathyscaphe "Val ساعات تتألق    وھكذا  . لرقيوا  اإلندفاعبمزیج 
 جوھر الحب.تجسد ساعة بإصدار محدود  99واجھتي على  المتعاشقةاألضداد ھذه  وتتراقص
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