
 

 
  الجديدة بقرص وردي اللون  EBEL WAVEساعة 

 
 رمز متألق يواصل التطور

  الجديدة بقرص وردي اللون Wave Ladyتقدم ساعة  EBELعالمة 
 

بحّلتها الجديدة. حيث تنسجم تمامًا أحدث ساعات العالمة مع إطاللة المرأة  Wave مجموعةأن تقدم تصميمًا جديدًا ينضم إلى  EBELيسر عالمة 
ثير العصرية وتتألق بدرجة لون وردية تعكس أنوثة فائقة ستسود منصات عروض األزياء في موسم خريف هذا العام. ويتميز قرص الساعة الوردي بتأ

ونافذة عرض التاريخ  12:00عن مؤشر الساعة  EBELت بارزة، باإلضافة إلى شعار مغلفن بثمانية عالمات وقت بّراقة من األلماس، وثالثة مؤشرا
  . أما علبة الساعة وسوارها فمصنوعان من الستانلس ستيل بتأثير متبادل للمعدن المصقول وغير الالمع إلطاللة أنيقة. 3:00عند مؤشر الساعة 

 
مهاراتها وشغفها وٕابداعها منذ عام  EBEL"سّخرت عالمة  ،Movadoوحول هذا اإلصدار تقول ماري ليتش، مدير شؤون التسويق لدى مجموعة 

الجديدة بوضوح قدرة العالمة على المزج بين الدقة الفنية والطابع العصري  EBEL Waveالبتكار ساعات بتصاميم مميزة تدوم. وتعكس ساعة  1911
  ".الراقي

 
العريق في صناعة الساعات الراقية وبين  EBELالجديدة، والمقرر أن تطرح في األسواق في خريف هذا العام، بين إرث  Wave Ladyوتجمع ساعة 

ساعة جديدة أنيقة صّممت خصيصًا  –أحدث خطوط الموضة المعاصرة. حيث تتميز الساعة بخطوط انسيابية وانحناءات جذابة وقرص وردي متميز 
  للمرأة التي تتبع أحدث خطوط الموضة وتتمتع بالذوق الرفيع.

 
سمها على أساس المزج المثالي بين االمتياز والدقة الفنية وبين الشغف بالعناصر الجمالية والتصاميم في تأسيس نجاحها وا EBELلقد نجحت عالمة 

شغفًا نحو االبتكار والتميز في  EBELلطالما جسدت عالمة .  EBELبصورتها الجديدة تحمل بوضوح توقيع  WAVEالجريئة والكالسيكية. فساعة 
في مدينة "ال شو دو فوند" على يد الزوجين يوجين بلوم وأليس ليفي. وقد نجحت العالمة منذ ذلك  1911سنة  EBELتصميم الساعات. تأسست عالمة 

المتميز. واليوم،  الحين في الحفاظ على القيم الجوهرية التي قامت على أساسها، ملتزمة بتصنيع الساعات السويسرية التي تمزج بين الخبرة الفنية واألسلوب
يم سوارها المبتكر من حلقات متموجة أصبحت التوقيع المميز لها، وتواصل العالمة ابتكار ساعات تجسد الرقي واألناقة المعاصرة، بتصم EBELتشتهر 

  تزينها تفاصيل متقنة رائعة.  
  

 Lacosteو HUGO BOSSو Concordو EBELو Movadoتصميم وتصنيع وتوزيع الساعات من عالمات  Movadoتتولى مجموعة 
   حول العالم. Scuderia Ferrariو Tommy Hilfigerو Juicy Coutureو

   



 

 
 

 المواصفات الفنية

  1216217الرقم المرجعي:  – EBEL WAVE Ladyساعة 
  

  آلية الحركة:

  حركة كوارتز بمعيارRonda 773 

 علبة الساعة:

 مادة الصنع: الستانلس ستيل 

  الملمس: تأثير متبادل بين الملمس غير الالمع والمصقول 

  الكريستال: كريستال صّفير تمت معالجته لمنع انعكاس الضوء 

  :ملم 30الحجم 

  :ملم 8.30السمك  

  :اً متر  50مقاومة الماء 
 

 قرص الساعة: 

  قرص وردي بتأثير مغلفن يظهر فيه رمزEBEL  8مؤشرات بارزة مطلية بالروديوم، مرصع بـ 3، ويضم 12:00عند مؤشر الساعة 
 قيراط) 0.052ألماسات (وزنها 

 
 عقارب الساعة:

  عقرب منزلق للثواني –الدقائق  –عقرب الساعات 

 عقارب مقببة مصقولة باأللماس ومطلية بالروديوم 

 عقرب ثواني منزلق، مسطح، مصقول باأللماس ومطلي بالروديوم 
 

 سوار الساعة:

 سوار من الستانلس ستيل بتأثير متبادل من المعدن غير الالمع والمصقول 

  إبزيمEBEL القابل للطي 
 
 
 
 

 

 

 لالتصاالت اإلعالمية
  مّي علي

 ستراتيجيز انترناشيونال للعالقات العامة
 76 73 299 4 971+  هاتف
 7350433 50 971+   جوال

 mai@strategiesint.com  بريد إلكتروني
 


