
 

 

 بالستانلس ستيل واأللماس EBEL WAVEساعة 
 

 الجديدة بالستانلس ستيل واأللماس WAVEتطرح ساعة  EBELعالمة 
 

ساعة نسائية جذابة بخطوط انسيابية  –بصورتها الجديدة  Waveأحدث إضافة إلى عائلة ساعات  EBELطرحت عالمة 
 من الستانلس ستيل المرصع باأللماس. 

 

 EBELالجديدة قد طرحت في شهر يوليو من هذا العام، بحيث أضافت على ساعة  Waveكانت مجموعة ساعات 
والجدير بالذكر أن هذه الساعة المتميزة بسوار ذي حلقات المعروفة لمسة حيوية متجددة بإطاللة وطابع معاصرين. 

، سرعان ما أصبحت من أبرز ساعات عالمة Sport Classicتحت اسم  7711والتي طرحت للمرة األولى عام متموجة، 
EBEL وقد تمت إعادة تصميم الساعة باسم .EBEL Wave  بحيث تعكس طابع الجيل التالي عبر قياسات أكثر جرأة

وخطوط أكثر بروزًا، فيما حافظت على السمات األساسية المميزة للتصميم األصلي. أنها بالنسبة لعشاق التصميم ساعة 
 ظى أيضًا بإعجاب كل من يبحث عن ساعة أنيقة فاخرة.  كالسيكية. وهي تح

 

الجديدة بجاذبية وطابع  EBEL Waveوبفضل اللمسات الجديدة التي أضيفت على عناصر التصميم األساسية، تتألق ساعة 
أنثوي ساحر. بينما تكشف السمات األساسية المميزة للعالمة عن نفسها عبر الحلقات المرنة بشكلها المتموج. إطار 

ألماسة براقة يكشف عن تألقها، أما القرص المصنوع من اللؤلؤ األبيض فيحتضن تفاصيل جذابة  85الساعة المرصع بـ
المصقول عند مؤشر  EBELت من األلماس، وثالثة مؤشرات بارزة، باإلضافة إلى شعار وتبرز فيه ثمانية عالمات وق

. أما علبة الساعة وسوارها فمصنوعان من الستانلس ستيل بتأثير متبادل للمعدن المصقول وغير الالمع 70:11الساعة 
 إلطاللة أنيقة.

 

لق بالستانلس ستيل واأللماس، يتالءم بكل سهولة مع النسائية، والمتأ EBEL Waveهذا الموديل الجريء الجديد من ساعة 
رمز للطابع العصري يتحدى  –إطاللة النهار أو مالبس السهرة، وهي يتميز بالتنوع والطابع العملي في نفس الوقت 

 خطوط الموضة بأسلوب كالسيكي متميز. 
 

 . EBELبحلتها الجديدة. كل ما يميز  WAVEمجموعة 
 

في مدينة  7777سنة  EBELشغفًا نحو االبتكار والتميز في تصميم الساعات. تأسست عالمة  EBELلطالما جسدت عالمة 
"ال شو دو فوند" على يد الزوجين يوجين بلوم وأليس ليفي. وقد نجحت العالمة منذ ذلك الحين في الحفاظ على القيم 

زج بين الخبرة الفنية واألسلوب المتميز. الجوهرية التي قامت على أساسها، ملتزمة بتصنيع الساعات السويسرية التي تم
بتصميم سوارها المبتكر من حلقات متموجة أصبحت التوقيع المميز لها، وتواصل العالمة ابتكار  EBELواليوم، تشتهر 

 ساعات تجسد الرقي واألناقة المعاصرة، تزينها تفاصيل متقنة رائعة.  
 



 

 
 
 

 المواصفات الفنية

 1916121الرقم المرجعي:  – EBEL WAVE Ladyساعة 
 

 آلية الحركة:

  حركة كوارتز بمعيارRonda 773 

 

 علبة الساعة:

 مادة الصنع: الستانلس ستيل 

  الملمس: تأثير متبادل بين الملمس غير الالمع والمصقول 

  قيراط( جودة  17311ألماسة )وزن  85بـالترصيع: إطار مرصعVS 

  الكريستال: كريستال صّفير تمت معالجته لمنع انعكاس الضوء 

  :ملم 31الحجم 

 ملم 5731: ةكاالسم  

  :اً متر  81مقاومة الماء 

 
 قرص الساعة: 

  قرص من اللؤلؤ األبيض يظهر فيه رمزEBEL  5مؤشرات بارزة، ومرصع بـ 3، ويضم 70:11عند مؤشر الساعة 
 قيراط( 17180ألماسات )وزنها 

 

 الساعة:عقارب 

  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
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 ستراتيجيز انترناشيونال
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 7350433 50 971+   جوال
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