
 

  يقاع الوقت في باريسإساعات من فاشرون كونستانتين على 
 

محدودة االصدار من مجموعة  ، تقّدم فاشرون كونستانتين أربع ساعاتالجديد في باريس بوتيكهااحتفااًل بافتتاح 
Patrimony Traditionnelleوخبرتها.  السويسرية دارقيم ال معاً  . تجّسد هذه المجوهرات التقنية والفنية 

السادس والثالثني يف العامل. ليصبح تعزيزاً للروابط اخلاصة بني فاشرون كونستانتني وفرنسا، افتتحت الدار أول بوتيك هلا يف باريس 
اليت ترعاها فاشرون   للفخامة والرفاه يقع بالقرب من دار اوبرا غارنييه الذشارع السالم، هو م 2هذا العنوان الراقي، القائم يف الرقم 

مقصداً للخرباء و فيعة واألناقة الرقيقة املواد الر  لقاًء بنيمرتًا مربعاً  58 على مساحة اجلديد الذي ميتد ملوقعميثل هذا اكونستانتني. 
استخدمت فاشرون كونستانتني مواهب الفنانني واحلرفيني من ناحية الديكور الداخلي، وهواة مجع الساعات الرفيعة املستوى. 

فسيفساء و  سواء كان ذلك يف حقل اإلنارة –يصقلون املهارات التقليدية الفرنسيني العظماء الذين، وعلى غرار الدار نفسها، 
يقدم بوتيك باريس ها الدار، باالضافة إىل اجملموعة الكاملة من تصاميم الساعات اليت تنتجاملشغول. احلديد  أعمال يف او الرخام

يشري . ”Vacheron Constantin Les Collectionneurs“كاجملموعة الكالسيكية الطراز املسماة ايضًا تصاميم حصرية  
افتتاح هذا املوقع الداىفء املفعم باأللفة إىل تعزيز الروابط مع فرنسا بشكل إضايف اليت ترقى إىل القرن التاسع عشر حيث لعبت 

 ة الدار العاملية. تعزيز مكاندوراً بارزاً يف 
 

 احتفاالً هبذه املناسبة، تقدم فاشرون كونستانتني أربع ساعات حصرية تصدر بنسخ حمدودة: 
 طراز من ومعقدة ة فريدة من نوعها نسخPatrimony Traditionnelle calibre 2755  
  نسخة حمدودة من عشرة ساعات تعمل بآلية كرونوغراف من طرازPatrimony Traditionnelle 

Chronograph 
  ساعة من طراز  58نسخة حمدودة منPatrimony Traditionnelle small seconds 
  مرّصعة باملاس من طرازساعة  58نسخة حمدودة من  model diamond-set Patrimony Traditionnelle 

small   
 

اليت  الكثرية احلرف الفنيةمن  ، وهيصة لتعرض يف "بوتيك باريس" مبيناء منقوش يدويًا بأسلوب رفيعتتميز هذه التصاميم املخصّ 
ي يتميز بلون بين كستنائي داىفء فيما نقش على خلفية علبة جلد التمساح امليسيسيب الذمن فضاًل عن شريط  ،تصقلها الدار

 إىل جانب الرقم التسلسلي الفردي اخلاص بالساعة يف هذه اجملموعة.  ”rue de la Paix ,2“الساعة عنوان البوتيك 
 Patrimony Traditionnelleساعتا الفريدة و  Patrimony Traditionnelle calibre 2755حتمل كّل من ساعة 

small seconds وmodel  Patrimony Traditionnelle small لصناعة  طل غة جنيف، الرمز املاحملدودتا االصدار دم
 نتاجها. إالساعات اجلنيفية وضمانة املنشأ والدقة واملتانة واخلربة اليت تشمل النواحي التقنية والفنية للساعة فضالً عن مراحل 

 
طلبت فاشرون كونستانتني إىل املصّور "تياري دي أوش" عرض تصّوره حول فاشرون  ومبناسبة افتتاح بوتيكها الباريسي اجلديد، 

مخس مالكني لساعات من صنع الدار خيربون  www.2ruedelapaix.frعلى املوقع االلكرتوين كونستانتني يف باريس. 
 وحبهم لألغراض االستثنائية والقيم اليت يتشاطروهنا مع الدار يف جنيف.   باريسحكايتهم مع مدينة و  صة ساعاهتمق

 

http://www.2ruedelapaix.fr/


 

 
Patrimony Traditionnelle Calibre 2755  

 ساعة فريدة من نوعها خاصة ببوتيك باريس 
 

ريس يف نسخة واحدة خاصة ببوتيك باهذه الساعة ذات الرتكيب الوظيفي املعقد  تصدرساعة أصلية من فاشرون كونستانتني، 
. تتمّيز مبظهر خارجي مبتكر  

 
هذه الساعة من الذهب  صنعت هذه هي املواصفات اليت تنطب  على هذه الساعة االستثنائية.نادرة، معقدة الرتكيب وحصرية: 

مطلي بالفضة املتأللئة وسوار احدة تسجياًل لتدشني بوتيك باريس ومتّيزت مبيناء منقوش يدوياً يف نسخة و قرياطاً  5N 85الوردي 
اليت اكتسبتها أقدم شركة يف العامل واليت تعمل يف هذا  تشيد هذه الساعة باخلربة  من جلد التمساح  البين الضارب إىل الكستنائي.

  .  8588القطاع بدون توقف منذ سنة 
 

يدوية التدوير الجزء(  202) 2588حركة عيار ، فجمعت وصنعها يف ورش فاشرون كونستانتني مجيع أجزاء حركتهامّت تطوير 
فضاًل عن عرض  –معيد الدقائ ، التوربيون والتقومي الدائم  –ثالث تركيبات وظيفية رئيسية يف صناعة الساعات الرفيعة املستوى 
 لبيانات احتياطي الطاقة الذي يظهر على جسر على خلفية احلركة. 

، ا بالطريقة األكثر ابتكاراً، لتثبت مرة جديدةمعيد الدقائ  الوظيفة اليت مّت التعامل معههذه الرتكيبات الوظيفية، يعتري  ومن بني
معاناً يف جتاوز احلدود التقنية إبأن الدار ال تزال من الدور األكثر ابتكاراً وجتديداً يف العامل. ذا كان هناك من داٍع لالثبات، إ ذلك

منّظم املتعارف عليها وزيادة سهولة استعمال هذه الساعة، قام املهندسون وُصناع الساعات املهرة يف فاشرون كونستانتني بتطوير 
عادة اخللفية اليت تنتجها وهي تضرب بينما يقضي على الضجة  مبتكر يقود بدقة سرعة املطارق دقات كابويل جاذب حنو املركز

وسيتمكن اخلرباء الفضوليون من مشاهدة دوران هذا املنّظم من خالل خلفية الساعة املصنوعة من الرافعات. األنظمة القائمة على 
فضاًل عن التشطيب الشديد التدقي  يف التفاصيل للجسور اليت يزينها منوذج "سواحل جنيف" الزخريف والتبّلر الصفري الشفاف 

 الدائري على الصفيحة. 
 

يستخّف التوربيون بتأثريات اجلاذبية هبدف تعزيز دقة احلركة وهو يتمّيز ببناء شفاف يكشف للعيان عن القلب النابض للساعة 
 املنقوشة بشكل خمّرق لتؤّلف شكل صليب مالطة، رمز دار فاشرون كونستانتني. حباضنته و 
 

الشروط اليت يقتضيها رمز املتانة ( Poinçon de Genèveحتمل دمغة جنيف املرموقة )اليت  2588تستويف احلركة 
 والكمال هذا. 

 
الغريغوري بدون أي تدّخل باستثناء املقبل، بتعّقب تقلبات التقومي  ئم، وهي ذاكرة الزمنيف غضون ذلك، تقوم وظيفة التقومي الدا

 من السنوات الكبيسة.  اليت ال تكون عام تغيري التاريخ يف سنوات املئة
 

 املقيدة، تعيد ساعة ميلليمرتاً، كالسيكيتها اخلالدة وهالة أناقتها  44علبتها الدائرية ذات القطر البالغ  بفضل



 

 
Patrimony Traditionnelle Calibre 2755  اليت مّت تصميمها بنسخة وحيدة حصريًا مبناسبة تدشني "بوتيك

أوالها الصناع عناية خاصة أسرفوا من خالهلا يف لذا، اسم. تقليد صناعة الساعات العظيم بلغة عصرية على حنو حباريس" ترمجة 
اعة لتعزيز الوضوح والعدادات الكبرية احلجم فضاًل عن مالءمة العقرب اجملانب برب مجيع الوظائف  لضمان سهولة قراءةبذل اجلهود 

 الشامل مع إبراز حاضنة التوربيون. 
 

 على منطقة احتياطي الطاقة  انيظهر  واالستثنائية طبيعة هذه الساعة الفريدة إىليشريان برزانة ل نقشني على خلفية العلبة ومن خال
“N° 1/1” 2“ و, rue de la Paix”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Patrimony Traditionnelle chronograph 

 
التي تطرحها الدار في مناسبة افتتاح بوتيك  Patrimony Traditionnelle chronograph ساعة صدرت

 فّن أنيق بشكل بارز.آلية متطّورة مع نسخ تجمع في مجموعة من عشرة باريس 
 

من الفضة ميناء  داخل ميلليمرتاً، الذي مجعت أجزاؤه 42قطر يبلغ  معقرياطاً  85هذا الكرونوغراف املصنوع من الذهب الوردي 
، يتمّيز بدقة التقنيات اليت يعرضها فضاًل عن نقاوة اللونسوار من جلد التمساح امليسيسيب البين ب املنقوش يدوياً ومّت جتهيزه املتأللئة

لن يتمكن التفاتة أنيقة  (”rue de la Paix ,2“و ”N°X/10°“ميثل النقشان الظاهران على خلفية العلبة )خطوطه. 
 سوى عشر مالكني حمظوظني من استعمال هذه الساعة امليكانيكية املصممة احتفاًء بافتتاح بوتيك باريس. 

 
قام صناع الساعات يف فاشرون كونستانتني بتجهيز هذه الساعة بواسطة حركة يدوية اخلاصة الباعثة على الفخر، تقديراً لتقاليدها 

 متّ  جمّهز بنظام يعمل بعجلة عمودية سبقت جتربته واختباره. ويف الروحية ذاهتا،وتتميز ببناء  8848التدوير تعمل مبعايرة من جيل 
بلغت ذروة الكمال مع عقرب مركزي اليت  9إىل الـ 0ووظيفة شطور الثواين على طول احملور من مؤشر الـ دقيقة 00عداد  وضع

 للثواين يعمل بآلية كرونوغراف.
 

فيما توفّر اخللفية الشفافة الفرصة الكتشاف هذه  متقنة من العناية جديرة بوصفها جوهرة ميكانيكيةبدرجة  8848مّت اجناز حركة 
أجزاء ذات جوانب ، الزخريف او مزيّنة بنموذج "سواحل جنيف" ةمساحات ذات تبّلرات دائرياآللية املعقدة مع اجنازها الرفيع: 

 ة كّل على حدة.أجزاء من الفوالذ مشطوبة ومصقولة وبراٍغ ذات رؤوس ملّاع مسحوبة يدوياً بدقة مع برد خبطوط متوازية،
 

العقارب الدوفينية الشكل مرّصعة حيث جتتمع دائرة الدقائ  و ورزانة يتميز امليناء الذي حييط به إطار مالس وحنيل بتوازن مثايل 
ميزان تاكومرتي لضمان سهولة قرياطاً ومؤشرات الكرونوغراف السوداء إضافة إىل  85ومؤشرات حتديد الوقت املطّبقة من الذهب 

  املقاوم للمعان.  اليت يعززها كريستال الصفريو القراءة على أفضل حنو 
 

تلتّف هذه الساعة حول املعصم بواسطة شريط من جلد التمساح امليسيسيب كبري احلراشف خميط يدويًا بتقطيب سرجي وجمّهز 
 يف شكل صليب مالطة.  قرياطاً قابل للطّي مصمم 5N 85بإبزمي من الذهب الوردي 

 
 

  



 

 
 احتفااًل بافتتاح "بوتيك باريس"، فاشرون كونستانتين تطرح ساعة 

Patrimony Traditionnelle  small seconds diamond-set  
 

 ,2  الكالسيكية والخالدة بتدشين عنوان Patrimony Traditionnelle small seconds ساعة تحتفل
Rue de la Paix  5 من الذهب الورديمع نسخة خاصةN  ساعة.  57في إصدار محدود ومرّقم من 

 
التقليد األصيل يف صناعة الساعات وهي تعرض بقوة طبيعتها اخلالدة من خالل خطوطها الكالسيكية تتمّتع هذه الساعة ب

قرياطاً، عقارب  5N 85 إطار حنيل، مؤشرات لتحديد الوقت مطّبقة من الذهب الوردي واألبعاد املتوازنة بشكل متناس . 
يعبث باالجنازات املختلفة، فيسمو هذا التصميم بقواعد الفّن واجلمال اخلاّصة خبّط ساعات دوفينية الشكل وميناء 

Patrimony Traditionnelle .  5لكن الساعة اخلاصة ببوتيك باريس املصنوعة من الذهب الورديN 85  ًقرياطا
لئة  منقوش يدويًا جمّهز بسوار من جلد التمساح امليسيسيب باللون البين الضارب إىل من الفضة املتألتبدو مزخرفة مع ميناء 
 الكستنائي اهلادىء. 

 
تستويف هذه الساعة الشروط اجلديدة لدمغة جنيف واليت مل تعد تقتصر على احلركة وحدها بل صارت تطال اليوم الساعة بعد 

إنه تطّور بارز بالنسبة إىل الشركة اليت أحيت الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين بعد املئة السنة املنصرمة واليت قد اختارت أجنازها. 
 تلبية التوقعات الفعلية لزبائنها الذين باتوا أكثر اطالعاً من أي يوم مضى. 

 
تطويرها وصنعها وفقًا ألدّق  بعدكونستانتني.   حتمل توقيع فاشرون AS  4400ينبض يف داخل العلبة حركة يدوية التدوير 

ذبذبة يف  20 500هريتز ) 4بلغ معدل اهتزازها ف، املعايري اليت تقتضيها تقاليد صناعة الساعات الرفيعة املستوى يف جني
ساعة تقريباً.  28وختتزن احتياطيًا من الطاقة يبلغ  2ائ  وشطور الثواين عند مؤشر الـتقود وظائف الساعات والدقلالساعة( 

املستوى املتوارثة بني أجيال من  الدقة يف براعة العمل الرفيع كل جلّي من خالل خلفيتها الشفافةيعكس اجنازها الواضح بش
اليت مّت تشطيبها اواًل ومن مثّ اجلسور و حل جنيف" الزخريف  احلرفيني وذلك من خالل املساحات املنبسطة اليت يزينها منوذج "سوا

 تلميعها يدوياً مثل رؤوس الرباغي. 
يف العلبة وفقًا ملعيارين متكاملني: توفريًا إلطار يلي  هبذا املثل الراقي للعبقرية امليكانيكية، عملت فاشرون كونستانتني على تطوير 

عصرياً  ميلليمرتًا بعداً  05القرىب بينها وبني التقاليد الكالسيكية، يضفي قطرها البالغ حني تظهر جانبيتها النحيلة بوضوح صلة 
 مّيز. بشكل مت

 
 °N“وهو عنوان البوتيك فضاًل عن الرقم الفردي لكّل ساعة  ”rue la Paix ,2“وعلى خلفية علبتها ُحفر نقشان بارزان 

X/75” ساعة.  58، تذكرياً بالطبيعة احلصرية للنسخة احملدودة من 



 

 
 :الفتتاح بوتيكها الباريسي، ساعة مرّصعة بالماس  إحياءً 

Patrimony Traditionnelle small model  
 

تأللؤ الماس يضيء اإلطار والميناء المنقوش يدوياً لهذه الساعة الميكانيكية األنيقة التصميم التي صممتها الدار لتزيّن 
 ساعة.  57معاصم السيدات بنسخة محدودة من 

 
 اعة تستحّ  سميلليمرتاً،  00قرياطًا مع قطر يبلغ  5N 85تقنيتها الفنية وعلبتها املصنوعة من الذهب الوردي  بفضل

“Patrimony Traditionnelle small model”يف التقليد الغيّن لساعات فاشرون كونستانتني للسيدات.  إرث
مع التوّهج   املتأللئة والرسم الزخريف، لتتأل لفضةمزينة مع امليناء امللّون با الساعة النسخة اخلاصة املهداة ملدينة األضواء، تظهر

تلتّف حول معصم السيدة بواسطة سوار من جلد مّث ماسة بتقطيع دائري ترّصع اإلطار ومؤشرات حتديد الوقت  55املنبعث من 
 يف شكل صليب مالطة.  5Nالتمساح امليسيسيب باللون البين األني  الذي يقفل بإبزمي من الذهب الوردي 

 
يدوية التدوير تظهر من خالل خلفية الساعة الشفافة.  ميكانيكية حركة  ةواضح نةخيفي هذا املظهر اخلارجي الذي يتمتع برزا

 من خالل جتسيدها ية مجالية وفنية ُمشربة باألصالةجاذب 8400تنقل هذه احلركة اليت تعمل مبعايرة من صنع الشركة من جيل 
جتمع هذه احلركة طبيعة تقنية عالية مع اجناز حريف يدوي تقليدي الطابع  سنة. 220ة من جيل آلخر منذ حواىل للخربة املنتقل

فيما مّت تشطيب يزيّن املساحات املنبسطة منوذج "سواحل جنيف" الزخريف و   صناعة الساعات الرفيعة املستوىيستويف أعلى معايري
 اجلوانب احلادة وصقلها يدوياً وكذلك بالنسبة إىل رؤوس الرباغي املسّطحة. 

 
واليت مل تعد تقتصر على احلركة وحدها بل صارت تستويف هذه الساعة الشروط اجلديدة اليت يقتضيها احلصول على دمغة جنيف 

العام تطال اليوم الساعة بعد أجنازها. إنه تطّور بارز بالنسبة إىل الشركة اليت أحيت الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين بعد املئة 
 ت تلبية التوقعات الفعلية لزبائنها الذين باتوا أكثر اطالعاً من أي يوم مضى. واليت قد اختار  املنصرم

 
 °N“وهو عنوان البوتيك فضاًل عن الرقم الفردي لكّل ساعة  ”rue la Paix ,2“وعلى خلفية علبتها ُحفر نقشان بارزان 

X/75” ساعة.  58، تذكرياً بالطبيعة احلصرية للنسخة احملدودة من 
 

 media.vacheron-constantin.comالنصوص والصور متوفرة على املوقع التايل: 
 2RUEDELAPAIXالرقم السري: 

 
 مارك بريغية-حصرية الصور: جان

 ح  النشر: فاشرون كونستانتني
 

 

 



 

 المواصفات الفنية 
 

 80172/000R-9814عالمة املنشأ                 
Patrimony Traditionnelle calibre 2755                               

   ساعة خاصة لبوتيك فاشرون كونستانتني يف باريس    
  

 ، من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني2588 العيار
 حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة 

  ميكانيكية، يدوية التدوير  الطاقة
 (¾’’’14)ملم  00.90 قطر احلركة

 ملم 7.90 مساكة احلركة 
 40 عدد االحجار
 602 عدد األجزاء

 ذبذبة يف الساعة( 85 000هريتز ) 2.8 الرتّدد
 ساعة تقريبا 85 احتياطي الطاقة

 
 ساعات، دقائ   املؤشرات

 شطور الثواين على حاضنة التوربيون 
 معيد الدقائ ، توربيون 
 أيام االسبوع، التاريخ، الشهر، السنة الكبيسة(تقومي دائم )  
 احتياطي الطاقة على اجلهة اخللفية للساعة  

 
 قرياطاً  85عيار  5Nذهب وردي   العلبة

 ملم  80.20ملم، السماكة:  44القطر:   
 خلفية من كريستال الصفري الشفاف، مغلقة بواسطة الرباغي  
 غري مقاومة لضغط املاء مقاومة املاء

 
 مهدى الفتتاح بوتيك باريساوبالني فضي منقوش يدوياً، منوذج فريد   امليناء 

 مسار للدقائ  مطلّي باالسود  
  

 حراشف مربعة كبرية احلجمخميط يدوياً، اجناز سرجي،  ،لتمساح امليسيسيب البين اللونمن جلد ا السوار
 سوار ثاٍن: من جلد التمساح امليسيسيب األسود اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجم 

 
  مع نصل ثالثي الطّية  قرياطاً  85عيار  5Nالذهب الوردي  ابزمي من االبزمي

 املنجز بشكل ملّاع شعار الدار 
 

لتضخيم الرنة   ”La Musique du Temps“جهاز رنان خاّص ملعزوفة تسّلم مع قلم للتصحيح و  االكسسوارات
 املوسيقية ملعيدات الدقائ  اخلاصة بفاشرون كونستانتني 

 
 Rue de la ,2 »عنوان البوتيك الباريسي على خلفية العلبة و  « N° 1/1 » رقم الساعة نقش وحيدةساعة 

Paix »  على منطقة احتياطي الطاقة 
 



 

  
 

 المواصفات الفنية 
 

 47192/000R-9805عالمة املنشأ                 
Patrimony Traditionnelle chronograph                               

  ساعة خاصة لبوتيك فاشرون كونستانتني يف باريس     
  

 1141 املعايرة
  ميكانيكية، يدوية التدوير  الطاقة

 (’’’12)ملم  27.50 قطر احلركة
 ملم 8.20 مساكة احلركة 
 28 عدد االحجار
 824 عدد األجزاء

 ذبذبة يف الساعة( 85 000هريتز ) 2.8 الرتّدد
 ساعة تقريبا 45 احتياطي الطاقة

 
 ساعات، دقائ   املؤشرات

 9عند مؤشر الـشطور الثواين  
 كرونوغراف جمهز بعجلة عمودية 
 0دقيقة عند مؤشر الـ 00عداد   
 عقرب كرونوغراف على الوسط 

 
 قرياطاً  85عيار  5Nذهب وردي   العلبة

 ملم  80.20ملم، السماكة:  42القطر:   
  الرباغيب فري الشفاف، مثبتةساستال الخلفية من كري  
 مرتاً  00مّت اختبارها على عم   مقاومة املاء

 
 بوتيك باريسيدوياً، منوذج فريد مهدى لاوبالني فضي منقوش   امليناء 

 مسار للدقائ  مطلّي باالسود  
  

 من جلد التمساح امليسيسيب البين اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجم السوار
 من جلد التمساح امليسيسيب األسود اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجمسوار ثاٍن:  

 
 قرياطاً مع نصل ثالثي الطّية   85عيار  5Nابزمي من الذهب الوردي  االبزمي

 املنجز بشكل ملّاعشعار الدار  
 

 ساعات 80نسخة حمدودة مرقمة من 
 اجلهة اخللفية من العلبة. على  « Rue de la Paix ,2 »على خلفية العلبة وعنوان البوتيك الباريسي  « N° X/10 »نقش رقم الساعة 

 
 
  



 

 
 

 المواصفات الفنية 
 

  82172/000R-9806عالمة املنشأ                 
                      Patrimony Traditionnelle small seconds diamond-set 

 ساعة حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة                              
  ساعة خاصة لبوتيك فاشرون كونستانتني يف باريس     

 
 AS 4400 املعايرة
  ميكانيكية، يدوية التدوير  الطاقة

 (½’’’12)ملم  28.60 قطر احلركة
 ملم 2.80 مساكة احلركة 
 28 عدد االحجار
 127 عدد األجزاء

 ذبذبة يف الساعة( 800’28هريتز ) 4 الرتّدد
 ساعة تقريبا 65 احتياطي الطاقة

 
 ساعات، دقائ   املؤشرات

 6شطور الثواين عند مؤشر الـ 
 

 قرياطاً  85عيار  5Nذهب وردي   العلبة
 ملم  7.77ملم، السماكة:  38القطر:   
  بالرباغيفري الشفاف، مثبتة ساخلفية من كريستال ال  
 مرتاً  00مّت اختبارها على عم   مقاومة املاء

 
 اوبالني فضي منقوش يدوياً، منوذج فريد مهدى لبوتيك باريس  امليناء 

 مسار للدقائ  مطلّي باالسود  
  

 من جلد التمساح امليسيسيب البين اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجم السوار
 من جلد التمساح امليسيسيب األسود اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجمسوار ثاٍن:  

 
 قرياطاً   85عيار  5Nابزمي من الذهب الوردي  االبزمي

 املنجز بشكل ملّاع شعار الدار  
 

 ساعة 58نسخة حمدودة مرقمة من 
 على اجلهة اخللفية من العلبة.  « Rue de la Paix ,2 »على خلفية العلبة وعنوان البوتيك الباريسي  « N° X/75 »نقش رقم الساعة 

 
 
 
 

 



 

 المواصفات الفنية 
 

 81558/000R-9807عالمة املنشأ                 
                                          Patrimony Traditionnelle small model 

 ساعة حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة                              
  ساعة خاصة لبوتيك فاشرون كونستانتني يف باريس     

 
 ، من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني 1400 املعايرة
  ميكانيكية، يدوية التدوير  الطاقة

 (’’’12)ملم  20.28 قطر احلركة
 ملم 2.20 مساكة احلركة 
 20 عدد االحجار
 95 عدد األجزاء

 ذبذبة يف الساعة( 800’28هريتز ) 4 الرتّدد
 ساعة تقريبا 40 احتياطي الطاقة

 
  ساعات، دقائ   املؤشرات

 
 قرياطاً  85عيار  5Nذهب وردي   العلبة

 قرياط( 0.02ماسة ) 24ترصيع ماسي دائري القطع:   
 ملم 5.40ملم، السماكة:  00القطر:   
  فري الشفاف، مثبتة بالرباغيسامن كريستال الخلفية   
 مرتاً  00مّت اختبارها على عم   مقاومة املاء

 
 اوبالني فضي منقوش يدوياً، منوذج فريد مهدى لبوتيك باريس  امليناء 

 مسار للدقائ  مطلّي باالسود  
  24قرياطاً ، ترصعه  85عيار  5Nمؤشراً لتحديد الوقت من الذهب الوردي  82  
 قرياط( 0.02ماسة دائرية القطع )  

  
 من جلد التمساح امليسيسيب البين اللون، خميط يدوياً، اجناز سرجي، حراشف مربعة كبرية احلجم السوار

 سوار ثاٍن: ساتان أسود 
 

 قرياطاً   85عيار  5Nابزمي من الذهب الوردي  االبزمي
 صليب مالطه النصفي املنجز بشكل ملّاع  

 
 ساعة 58مرقمة من نسخة حمدودة 

 . على اجلهة اخللفية من العلبة « Rue de la Paix ,2 »على خلفية العلبة وعنوان البوتيك الباريسي  « N° X/75 »نقش رقم الساعة 


