
 
 

 Diamond Waveإصدار  – EBEL Waveساعة 

: "إنها تلمع مثل ألماسة صغيرة." "ما الذي يلمع؟" "هذه اللحظة. إنها مستديرة، وعالقة في الفراغ تابتسمت وقال‘ 
  مثل ألماسة صغيرة. أنا أشعر بأنني خالدة". 

  
  بول سارتر، عصر العقل-جان

 

  ترسل شعاعًا أبدياً  EBELساعة 
المرأة القوية والمميزة بروعة األلماس. فمن مطربة البوب ريانا التي سحرت جمهورها بأغنية لطالما أشادت 

"Shine Bright Like a Diamond إلى الممثلة ميا ويست التي صّرحت مرة أنها ال تهتم بالحميات الغذائية "
وأن أهم ما لديها هو "وزن ألماساتها بالقيراط"، وصوًال إلى مارلين مونرو التي اشتهرت بعبارتها "األلماس هو 

 إنه فعًال حجر ثمين يأسر الحواس.  –الصديق األقرب لكل فتاة" 

 

 EBEL Wave Steel and Gold Waveالساعات الفاخرة، ساعة من  EBELجوهرة تاج عالمة 

Diamond Dial  قيراط. قرص الساعة  18الجديدة هي ساعة نسائية مذهلة من المعدن والذهب األصفر عيار
المتألق من اللؤلؤ األبيض مرصعة باأللماس بتصميم تموجات متعاقبة مستوحاة من سوار الساعة المميز في هذه 

اته المتموجة. وتجسد هذه الساعة قطعة مجوهرات خالبة، فهي مصنوعة بكل دقة وروعة لتزين المجموعة بحلق
  معصم اليد كرمز براق للبهجة الخالصة والسعادة الغامرة. 

 

تأسر الحواس بجمالها وتألقها الطبيعي. ويرسل قرص الساعة من  EBEL Wave Diamond Dialساعة 
قيراط. أما سوار الساعة بحلقاته  18اللؤلؤ واأللماس أشعة الضوء التي تنعكس عن علبة الساعة من الذهب عيار 

، ، والتي تتميز بتأثير المعدن المصقول وغير الالمعPVDالمتموجة من المعدن والذهب األصفر المطلية بطبقة 
  فتحيط معصم اليد بجاذبية وأناقة.

 

بأن كل امرأة تستحق لحظة من التألق والشهرة كما لو كانت نجمة عالمية، لذا تطرح ساعة  EBELتؤمن عالمة 
EBEL Wave Diamond Dial  .الجديدة التي تضفي لمسة تألق النجوم على أي مناسبة  

 

 أنيقة عصرية وكالسيكية... تمامًا مثل األلماس. 

  
  . EBELبصورة جديدة رائعة، تحمل بوضوح توقيع  WAVEساعة 

 
 
 
 
 
 



 

 المواصفات الفنية

  1216271الرقم المرجعي:  – EBEL WAVE Ladyساعة 
 

  آلية الحركة:
  حركة كوارتز بمعيارRonda 773 

 

 علبة الساعة:

  قيراط 18مادة الصنع: الستانلس ستيل والذهب األصفر عيار 

  الملمس: تأثير متبادل بين الملمس غير الالمع والمصقول 

  الكريستال: كريستال صّفير تمت معالجته لمنع انعكاس الضوء 

  :ملم 30الحجم 

 :ملم 8.30 السمك  

  :اً متر  50مقاومة الماء 

 

 قرص الساعة: 

 قيراط) 0.198ماس على شكل موجات متعاقبة (وزن قرص من اللؤلؤ األبيض مرصع باألل 

 

 عقارب الساعة:

  عقرب منزلق للثواني –الدقائق  –عقرب الساعات 

 عقارب مقببة مصقولة باأللماس ومطلية بالذهب األصفر 

 عقرب ثواني منزلق، مسطح، مصقول باأللماس ومطلي بالذهب األصفر 

 

 سوار الساعة:

  سوار من الستانلس ستيل غير الالمع مع تموجات مصقولة من الذهب األصفر المعالج بمادةPVD 

  إبزيمEBEL القابل للطي 

 
 

  شغفًا نحو االبتكار والتميز في تصميم الساعات. EBELلطالما جسدت عالمة 
  

في مدينة "ال شو دو فوند" على يد الزوجين يوجين بلوم وأليس ليفي. وقد نجحت العالمة منذ ذلك الحين في  1911سنة  EBELتأسست عالمة 
  الحفاظ على القيم الجوهرية التي قامت على أساسها، ملتزمة بتصنيع الساعات السويسرية التي تمزج بين الخبرة الفنية واألسلوب المتميز.

  
بتصميم سوارها المبتكر من حلقات متموجة أصبحت التوقيع المميز لها، وتواصل العالمة ابتكار ساعات تجسد الرقي  EBEL، تشتهر واليوم

  .واألناقة المعاصرة، تزينها تفاصيل متقنة رائعة
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 لالتصاالت اإلعالمية

  مّي علي
 ستراتيجيز انترناشيونال للعالقات العامة

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

  mai@strategiesint.com  بريد إلكتروني

  
  
 


