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االجديیدةة Chronograph Grande Dateساعة   
مناسبة تماماً للسيیدااتت االعصريیاتت   

 
 
 

وواالمزوّوددةة بآليیاتت حركة ذذااتت تتابع شركة بالنبانن مسيیرتهھا االراائدةة في إإبتكارر االساعاتت االمخصصة للسيیدااتت ٬،  1930منذ االعامم 
من  طّوررةة وواالتي تناسب االسيیدااتت االلوااتي يیرغبن بساعة سهھلة ااإلستخداامم ووددقيیقة.تتقّدمم بإنتظامم االنماذذجج االم فهھيتعبئة ذذااتيیة٬، 

بوفائهھا للترااثث٬، السيیما كونهھا تجمع  االمميیزةةاالجديیدةة  Chronograph Grande Dateهھھھذاا االمنطلّق٬، تقّدمم االشركة ساعة 
ضمن نموذذجج مزدداانن  ٬، كل ذذلكيیتّسم بعناصر ددقيیقة عدةةووقلب نابض ذذااتي االتعبئة  ن ووجهھ مصنوعع من عرقق االلؤلؤ ااألنيیقبيی

باالحجارر االكريیمة.  
 
 

بداائرةة االدقائق٬، عن هھھھيیكليیة من جزئيین تُحيیط بهھا من االنظرةة ااألوولى٬، يیكشف االميیناء االمصنوعع من عرقق االلؤلؤ االلماعع وواالمحاطط 
عند عالمة االساعة  حبة االماسس مختلفة االحجم تتماووجج من ووسط االميیناء مع عقربب ثوااني االكروونوغراافف. 17سلسلتيین مؤلفتيین من 

قق ٬، يیبرزز عرضض االوقت غيیر االمركزيي مع ااررقامم االساعة وواالدقائق االروومانيیة االموجودد على ميیناء فرعي مصنوعع من عر12
ارريیخ االموجودد لموجوددةة على عدااددااتت االكروونوغراافف؛ فيیما يیظهھر عرضض االتتبايیناً دديیناميیكيیاً مع ااألعداادد االعربيیة ااااللؤلؤ٬، بما يیُضفي 

. 6من خاللل نافذتيین مزددووجتيین عند عالمة االساعة  على قرصص كبيیر االحجم  
 

٬، آآليیة االحركة االميیكانيیكيیة ذذااتت 26F8Gن نوعع االجديیدةة مزوّوددةة بعيیارر بالنبانن م Chronograph Grande Dateيیُذكر بأنن ساعة 
عنصرااً. 495االتعبئة االذااتيیة وواالمؤلفة من   

 
حبة من  40قيیرااططاً وومرّصعة بـ 18ملم٬، ووهھھھي مصنوعة من االذهھھھب ااألحمر عيیارر  38.6من جهھتهھا٬، يیبلغ قطر االعلبة االحاضة 

٬، فهھي االمصنوعة من االكريیستالل االصفيیرييأأما االجهھة االخلفيیة بارر.  3ااأللماسس٬، فضالً عن كونهھا مقاوومة لتسّربب االميیاهه حتى عمق 
(االثقل  االدوّوااررتي تتميیز بهھا كافة ااجزااء آآليیة بالنبانن٬، إإلى جانب إإمكانيیة تأمل توفر فرصة مشاهھھھدةة االلمساتت االزخرفيیة االراائعة اال

ً  اسسباأللم االمزدداانناالتاجج  يیتممهھا لمسة من ااألنوثة االرااقيیة بما يیُضفيبتلة على شكل  االمتأررجح) .أأيیضا  
 

وعع من جلد يیتوفر هھھھذاا االنموذذجج أأيیضاً بإصداارريین مختلفيین٬، ااألوولل من االذهھھھب ااالبيیض وواالثاني من االفوالذذ٬، ووهھھھو مزوّودد بحزاامم مصن
.إإضافي عالووةة على حزاامم ثاننٍ االنعامم باللونن ااألبيیض   
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2013باززلل ووررلد           صناعة االساعاتت  
-بالنبانن مجموعة "فيیفتي فاثومز"   

B52 A-1110-5000االرقم االمرجعي:   
NAW A-1127-5100االرقم االمرجعي:   

 
 

عاماً من االغطس االمتوااصل 60مجموعة "فيیفتي فاثومز": عصريیة حتى بعد مروورر   
االمتجدددةة Bathyscapheبالنبانن تقّدمم ساعة  2013في االعامم   

  
 

 
٬، لطالما تميیّزتت ساعاتت "فيیفتي فاثومز" من بالنبانن بكونهھا ساعة االغطس االعصريیة. االيیومم 1953منذ إإبتكاررهھھھا في االعامم 

 Fifty Fathomsيیُذكر بأنن ساعة . باررززاانن إإلى هھھھذهه االسلسلة االمذهھھھلة عاما٬ً، يینضم نموذذجانن جديیداانن 60بعد مروورر وو
Bathyscaphe  ساء٬، ووهھھھي نبإصداارريین للرجالل وواال 2013االطراازز٬، تقدمهھا االشركة في االعامم االمتميیزةة بأسلوبهھا االقديیم
لميیزاانن االمصنوعع من االسيیليیكونن.اززااتت االتقنيیة بما في ذذلك ززنبركك اامزوّوددةة بأحدثث ااإلنج  

 
 

مستوحاةة ووهھھھي ٬، بإصداارريین للرجالل وواالنساء Bathyscapheساعاتت االغطس في ااووااخر االخمسيینيیاتت قامت بالنبانن بإططالقق 
من هھھھذاا االمنطلق٬، تترسخ ررووحح هھھھذهه . ‘جاكك بيیكارر’ااإلستكشافيیة ألعماقق االبحارر االتي قامم بهھا االمغامر االسويیسريي  من االرحالتت

 لإلصداارر ااألووليتجسيیدااً  فهھي تشّكل٬، Fifty Fathoms Bathyscapheاالنماذذجج االتارريیخيیة في ااإلصداارر االجديید من ساعة 
حدثث ااإلبتكاررااتت االتقنيیة.أب مزوّوددااً   

 
ً كما في فتذّكر باإلصدااررااتت ااألوولى.  2013صداارر االعامم عناصر مختلفة في إإ الخطوطط االخاررجيیة محدددةة بوضوحح تماما

كذلك  االتارريیخ عبر نافذةة خاصة.يیبرزز لتقليیديي للساعاتت االقديیمة االطراازز فيیما ااإلصدااررااتت االسابقة٬، كما تتسم االعقارربب بالشكل اا
بغيیة ضمانن  Bathyscapheتبقى ووفيیة لإلصداارر ااألصلي من ساعة ااألمر بالنسبة إإلى االنقاطط االبّرااقة على ااإلططارر٬، وواالتي 

إإمكانيیة قرااءةة أأووقاتت االغطس.   
 

مزوّوددةة بعيیاررااتت  السيیما وواانهھا٬، في آآنن ووااحد ووتتميیز االنماذذجج االجديیدةة بكونهھا شاهھھھدةة على االماضي ووذذااتت ررؤؤيیة مستقبليیة ووااضحة
قلب كل من آآليیاتت االحركة االميیكانيیكيیة ذذااتت االتعبئة االذااتيیة يینبض بتردددد من االتي تشتهھر بصالبتهھا ووموثوقيیتهھا. بالنبانن االحديیثة 

تمكنت من تعزيیز ددقتهھا عبر إإستخداامم ززنبركك ووعلى تحسيین هھھھذهه االعيیاررااتت٬، تذبذبب في االساعة. فقد عملت االشركة  28.800
 االكريیستالل االصفيیريي. نميیزاانن غيیر مغناططيیسي مصنوعع من االسيیليیكونن يیمكن ررؤؤيیتهھ من خاللل االجهھة االخلفيیة االمصنوعة م

ً للتآكل  عالووةة على ً بكونهھ مقاووما هھھھذاا ااإلنجازز االتقني يیشّكل خطوةة  .وواالتعتيیقمزاايیاهه االمقاوومة للتأكسد٬، يیتميیز االسيیليیكونن أأيیضا
إإضافة جديیدةة ااخرىى تقدمهھا بالنبانن حاسمة في االسعي االطويیل ااالمد من أأجل تحقيیق أأقصى مستويیاتت تساوويي االدووررةة االزمنيیة. 

االمعدني غيیر  االمزيیج. هھھھذاا ®Liquidmetalداارر هھھھي عباررةة عن االمقيیاسس االمتدررجج االمصنوعع من االمعدنن االسائل في هھھھذاا ااإلص
يیُذكر بأنن  االمتبلورر يیساعد على تفادديي أأيي تشّوهه في االشكل٬، كما اانهھ يیضمن إإلتصاقاً مثاليیاً مع ااإلططارر االمصنوعع من االسيیرااميیك.

اوومة االخدشش لإلططارر.صالبة هھھھاتيین االماددتيین تساهھھھم في تعزيیز مستوىى  مق  
 

ً كما في جميیع ساعاتت االغطس٬، ززوّودد كل نموذذجج بإططارر أأحادديي ااإلتجاهه يیتم تشغيیلهھ عبر ت وويیرهه بعكس إإتجاهه عقارربب دووتماما
فيیما يیضمن االميیناء االمتبايین وومؤشرااتت  عمل االثوااني بمثابة مؤشر االتشغيیل٬،ت خاللل االغطس االساعة بمعدلل ددقيیقة ووااحدةة.

االجديیدةة مقاوومة لتسّربب االميیاهه  Fifty Fathoms Bathyscapheساعة االساعة االبّرااقة باللونن االذهھھھبي إإمكانيیة قرااءةة االوقت. 
متر تقريیباً. 300بارر٬، اايي ما يیوااززيي  30حتى عمق   

 
. هھھھذاا االحزاامم االعريیض وواالعملي يیتميیز بموثوقيیتهھ NATOمع ووصالتت ثالثيیة من نوعع ززوّودد كل من االنماذذجج االجديیدةة بحزاامم 

ً بأنن إإططالقهھ يیعودد لستيینيیاتت االقرنن االماضي عندما كانت ووززااررةة االدفاعع االبريیطانيیة  ً كما االساعة بحد ذذااتهھا٬، علما ووصالبتهھ تماما
وواالذيي يیُشيیر  تبحث عن حزاامم صلب لتزوويید ساعاتهھا االعسكريیة. من هھھھنا٬، فإنن أأصولل هھھھذاا االحزاامم باررززةة في ااإلسم االذيي يیحملهھ٬،

.NATO G10من جهھتهھ إإلى ررقمهھ االمرجعي:   
 
 


