
 
 

  شراكة عبر الزمن
  من الستيل والذهب الوردي لها وله EBEL WAVEساعة 

 
 –. فمؤسسو العالمة كانوا زوجًا وزوجة EBEL: الرومانسية هي جوهر عالمة 2014ديسمبر  1 5–بيل/بيين 

شركاء حياة أضافوا حكاية الحب التي جمعتهم لتكون جزءًا من مشروعهم المشترك في مجال صناعة الساعات 
السويسرية الراقية. وما يزال التوازن الذي يجمع بين القيم الرجولية واألنثوية لكل منهما يكشف عن أسراره في 

  .    EBELتصميم األنيق والخبرة الفنية الفائقة وهو ما يميز ساعات أسلوب فريد يجمع بين ال
 

يوم الحب هو ذلك الوقت من السنة الذي تدفعنا فيه التقاليد إلى تكريم الحب وتقديم الهدايا أو البطاقات أو أي 
 EBEL Waveساعة  –الهدية األمثل  EBELتقدم عالمة  2015تعبير عن إخالصنا لمن نحب. وفي عام 

الستانلس ستيل والذهب الوردي في موديلين له ولها. تعتبر الساعات رمزًا رائعًا يعبر عن الذكريات التي تخلثها ب
الدقائق واأليام والسنوات في حياة زوجين قررا االرتباط معًا إلى نهاية العمر. ساعة له وساعة لها ترمزان لتلك 

 معًا في الحياة وفي الوقت وفي التصميم.  –ية الشراكة في حياتهما وتمثالن هدية هي قمة الرومانس

  
شعور باالستمرارية واألبدية يعكسه أيضًا سوار الساعة بحلقاته المتموجة، كل واحدة تلتف وتتداخل مع الحلقة 
التالية لها، تمامًا كحبل من الذكريات في عالقة مميزة، أو مثل تكسر األمواج الالنهائية على شاطئ المحيط. 

قيراط  18ف، فإن استخدام الذهب الوردي الغني عيار وألن اللون األحمر ارتبط دائمًا بالرومانسية والحب والشغ
يعكس هذه األحاسيس واألجواء ويخلق مفارقة بارزة مع الطابع البارد للستانلس ستيل.  EBEL Waveفي ساعة 

م وقرص لؤلؤي يتألق أنوثة وتميزه ام 30تتميز بعلبة ساعة قياسها  EBEL Waveالموديل النسائي من ساعة 
م وقرص فضي مجلفن. ام 40أللماس. اما الموديل الرجالي فيأتي بعلبة ساعة قياسها مؤشرات وقت من ا 8

وفيما تبدو كل واحدة من هذه الساعات أنيقة وحيوية بمفردها، إال أنها وتمامًا كالمحبين، تنبعث فيها الحياة في 
  وجود األخرى. 

 

  . EBEL Waveمن  االرتباط األبدي تجسده بصورة مثالية الشراكة بين هاتين الساعتين
 

  . EBELبحلتها الجديدة. كل ما يميز  WAVEمجموعة 
 
 

 

  



 

 

 المواصفات الفنية

  1216199الرقم المرجعي:  – EBEL WAVE Ladyساعة 
 

  آلية الحركة:

  حركة أوتوماتيكيةETA 2671 

  

 علبة الساعة:

  5( قيراط 18مادة الصنع: الستانلس ستيل والذهب الوردي عيارN( 

  الملمس: تأثير متبادل بين الملمس غير الالمع والمصقول 

 ظهر علبة الساعة من كريستال الصفير 

  الكريستال: كريستال صّفير تمت معالجته لمنع انعكاس الضوء 

  :ملم 30الحجم 

  :ملم 10.05السمك 

  :متر 50مقاومة الماء 

  ساعة 38احتياطي الطاقة 

 

 قرص الساعة: 

  قرص من اللؤلؤ األبيض يظهر فيه رمزEBEL  مؤشرات بارزة،  3، ويضم 12:00عند مؤشر الساعة
 قيراط) 0.052ألماسات (وزنها  8ومرصع بـ

  3:00نافذة لعرض التاريخ عند مؤشر الساعة 

 

 عقارب الساعة:

  عقرب منزلق للثواني –الدقائق  –عقرب الساعات 

  بالذهب الورديعقارب مقببة مصقولة باأللماس ومطلية 

 عقرب ثواني منزلق، مسطح، مصقول باأللماس ومطلي بالذهب الوردي 

 

 سوار الساعة:

  سوار من الستانلس ستيل غير الالمع بتموجات من مادةPVD المطلية بالذهب الوردي المصقول 

  إبزيمEBEL القابل للطي 

 



 

 
 

 المواصفات الفنية

  1216204الرقم المرجعي:  – EBEL WAVE Gentساعة 
 

  آلية الحركة:

  حركة أوتوماتيكيةETA 2824-2 

 علبة الساعة:

  5( قيراط 18مادة الصنع: الستانلس ستيل والذهب الوردي عيارN( 

  الملمس: تأثير متبادل بين الملمس غير الالمع والمصقول 

 ظهر علبة الساعة من كريستال الصفير 

  الكريستال: كريستال صّفير تمت معالجته لمنع انعكاس الضوء 

  :ملم 40الحجم 

  :ملم 10.40السمك 

  :متر 50مقاومة الماء 

  ساعة 38احتياطي الطاقة 

 

 قرص الساعة: 

  قرص فضي مجلفن يظهر فيه رمزEBEL  مؤشر بارزة 11، ويضم 12:00عند مؤشر الساعة 

  3:00نافذة لعرض التاريخ عند مؤشر الساعة 

 

 عقارب الساعة:

  عقرب منزلق للثواني –الدقائق  –عقرب الساعات 

 عقارب مقببة مصقولة باأللماس ومطلية بالذهب الوردي 

 لماس ومطلي بالذهب الورديعقرب ثواني منزلق، مسطح، مصقول باأل 

  
 

 سوار الساعة:

  سوار من الستانلس ستيل غير الالمع بتموجات من مادةPVD المطلية بالذهب الوردي المصقول 

  إبزيمEBEL القابل للطي  



 

 

 1911سنة  EBELشغفًا نحو االبتكار والتميز في تصميم الساعات. تأسست عالمة  EBELلطالما جسدت عالمة 
في مدينة "ال شو دو فوند" على يد الزوجين يوجين بلوم وأليس ليفي. وقد نجحت العالمة منذ ذلك الحين في الحفاظ 

زج بين الخبرة الفنية على القيم الجوهرية التي قامت على أساسها، ملتزمة بتصنيع الساعات السويسرية التي تم
بتصميم سوارها المبتكر من حلقات متموجة أصبحت التوقيع المميز لها،  EBELواألسلوب المتميز. واليوم، تشتهر 

  وتواصل العالمة ابتكار ساعات تجسد الرقي واألناقة المعاصرة، تزينها تفاصيل متقنة رائعة.
  

 Concordو EBELو Movadoتقوم مجموعة موفادو إنك بتصميم وتصنيع وتوزيع ساعات العالمة التجارية 
  . Scuderia Ferrariو Tommy Hilfigerو Juicy Coutureو Lacosteو HUGO BOSSو

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 لالتصاالت اإلعالمية
  مّي علي
 للعالقات العامةستراتيجيز انترناشيونال 

 76 73 299 4 971+  هاتف
 7350433 50 971+   جوال

  mai@strategiesint.com  بريد إلكتروني

Instagram: @strategiesint 
 

 

  
 


