
The Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph ساعة

 قبل أكثر من قرن ونصف، بالكرونوغراف الكلسيكي. فهيإصدارها منذ  OMEGA Speedmasterساعة  عرّفت

  ،منذ ذلك اليوم في  شهر يوليو سنةMoonwatchتتمتع بتصميم متي، دقيق وسرمدي. وقد أصبحت معروفة بلقب 

 حيث كانت ملبوسة لول مرة على سطح القمر.1969

  ، وهو9300/9301ويجري هذه السنة عرض عضو مبتكر جديد في التشكيلة، مزود بعيار أوميغا التحد الحور 

 . وبينما تشترك في بعض العناصر الساسية  معSpeedmaster OMEGA Co-Axial Chronographساعة 

  والتدرجاتMoonwatch الصلية، كاليناء السود، تصميم عقارب Speedmaster Professionalساعة 

  على اليناء، فإنها تتمتع أيضا ببعض الصائص الميزة التي ستجذب جمهوراtachymeterالسوداء الألوفة لداة 

واسعا من عشاق الكرونوغراف حول العالم.

  ملم مصنوعة من25،44 بعلبة حاضنة قطر Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph تتسم ساعة 

 . هذا النموذج يتميزSpeedmaster Professionalالفولذ التقليدي القاوم للصدأ الذي كان دائما مرتبطا بساعة 

 بيناء أسود مائل بعناصر ناقلة بيضاء وعقارب مطلية بالبيض اللمع. وهي متوفرة بسوار من اللد السود أو سوار

من الفولذ القاوم للصدأ.

  في القطع السابق من هذا البيان الصحفي لكن مع ذلك يجدر ذكر9300/9301ت وصف عيار أوميغا التحد الحور 

 بعض تفاصيله. فاليزان التحد الحور والتوازن النابضي الر، سيوفران الدقة العالية على مدى فترة طويلة من

الزمن. كما ت تزويد آلية الركة بنابض توازن سيليكوني ما أدى إلى تزويد الساعة بضمان لدة أربع سنوات كاملة.

 . وهذا ما يسمحSpeedmasterويتضمن اليناء اثني من الوانئ الفرعية بدل من الثلثة التي ترتبط عادة بساعة 

  ما يُكّن من3 دقيقة في نفس اليناء الفرعي في علمة الساعة 60 ساعة وال 12بالتموضع البتكرة لعدادي ال 

قراءة مريحة وسلسة للكرونوغراف.

  هو نات عن مفهومSpeedmaster OMEGA Co-Axial Chronographإن الشكل النيق والرفيع لساعة 

 التصميم الفريد، فهي تضم  كريستال الصفير القاوم للخدش بشكله الذي يشبه العلبة، ليس فقط على واجهة الساعة

 ولكن أيضا على البراغي الصقولة في الغطاء اللفي للعلبة الاضنة. هذا الخير، معالج ضد اللنعكاس، ويكشف عن

جمال آلية الركة بإتقان.



  الصنوعة من الذهب البرتقالي الدهش عيارSpeedmaster OMEGA Co-Axial Chronographتتوفر ساعة 

  بيناء من الينا السود، وكلهما ت تطبيق950 بيناء من السيراميك السود وبنسخة أنيقة من البلتي 18

.18عقاربهما ومؤشراتهما من الذهب عيار 

  هي عبارة عن إضافة مرحب بها في تشكيلةSpeedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph فساعة 

Speedmasterالكبيرة. وستتلقى هذه الساعة بخيارات معدن علبها الاضنة، آلية حركتها البتكرة واسمها العائلي  

  الذين يريدون المع بي التراث الدهش للكرونوغرافSpeedmasterالسطوري، متابعة متحمسة من عشاق ساعة 

البداعي مع أفضل سلسلة منتجة للية حركة الساعات اليكانيكية في العالم.

 



MOVEMENT
- Omega Co-Axial Calibres 9300/9301
- Self-winding movement in both 

directions
- Officially certified chronometer
- Jewels: 54 
- Frequency: 28’800 A/h (4 Hz)
- Power reserve: 60 hours
- Exclusive features with:

o Time zone function
o Silicon “Si14” balance spring on 

Omega free sprung-balance
o Co-Axial Escapement with 3 levels; 
o Omega free sprung-balance
o Omega column wheel chronograph 

mechanism

o 2 barrels mounted in 
series
o NIVACHOC

- Special luxury finish: 
o 18 Ct red gold rotor and 
balance bridge for 18 Ct 
gold and precious metal 
models; 
rhodium-plated rotor and 
bridges for stainless steel 
and bi-metallic variants
o Geneva waves in 
arabesque
o Blackened screws, barrels 

and balance wheel

DISPLAY

- Central hour-minute hands, small-seconds at 9H, date window at 6H
- Central chronograph seconds hand, 30-minute and 12-hour recorder at 3H

MATERIAL

- Case: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

- Bracelet: alligator or stainless steel
- Clasp/buckle: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

CASE

- Diameter: 44.25 mm Height: 15.80 / 15.80 / 15.60 mm
- Water resistant up to: 10 bar / 100 m / 330 ft
- Polished-brushed casebody
- Bezel with black tachymeter ring
- Polished crown and pushers, embossed Ω on crown
- Box-form scratch-resistant sapphire crystal on casebody and caseback:

o Bezel-side: anti-reflective treatment on both sides
o Caseback-side: anti-reflective treatment inside

- Polished screw-in caseback with sapphire crystal

DIAL

- “Moonwatch” style dial with 2 subdials:
o Platinum: black enamel dial, 18 Ct white gold applied indexes, 

applied subdials, white enamelled elements
o Orange gold: black ceramic (ZrO2) dial, sun-brushed finish, 18 Ct 

orange gold applied indexes, applied subdials, white transferred 
elements

o Steel: bevelled black dial; white transferred elements 
- Super-LumiNova on indexes and 2 dots at 12H

HANDS

- “Moonwatch” style hands; Super-LumiNova on H-M-Chrono.Sec hands:
o Platinum: diamond-polished 18 Ct white gold hands, 

except central chrono seconds hand (polished, rhodium-plated)



o Orange gold: diamond-polished 18 Ct orange gold hands, 
except central chrono seconds hand (polished, gold-plated)

o Steel: varnished white hands

BRACELET

- Integrated black alligator on polished 950 platinum buckle or 
on brushed 18 Ct orange gold / stainless steel foldover clasp;
Polished-brushed Omega screw-and-pin bracelet with foldover clasp

- Fitting : 21mm between lugs, 18mm on clasp



 التحد الحور9301/9300عيار 

  خطوة مقبلة عظيمة في ثورة صناعة الساعات اليكانيكية التي بدأت سنة9300/9301يُعد عيار أوميغا التحد الحور 

  للميزان التحد الحور. فآلية الركة الديدة ل تقتصر على تقدي أداء رائع فيOmegaأوميغا دار  مع إطلق 1999

  والتي تدمجOmegaعيارات التحدة الحور الصنوعة حصريا في دار أوميغا الضبط الوقت، ولكنها تعد أيضا أول 

وظيفة الكرونوغراف.

  دقيقة مستقرين في نفس اليناء الفرعي60 ساعة وال 12يتميزعمود عجلة الكرونوغراف البتكر بكون عقارب عداد ال

 . هذا الترتيب الألوف في العقارب، والذي يشير إلى عقارب الساعات والدقائق على اليناء3التمركز في الساعة 

 الرئيسي، تسمح بقراءة تلقائية للكرونوغراف. كما تضم عقرب الثواني الركزية للكرونوغراف وعقرب الثواني الصغيرة

.9على ميناء فرعي موجود في الساعة 

 ويعمل الزرين الثني للتحكم في الكرونوغراف بشكل مستقل تاما، ووفقا لذلك، فإنه ل يتشكل أي خطر على آلية

الكرونوغراف نتيجة الستخدام العرضي الاطئ.

  يتميز بنمط زخرفي9300/9301 ، فإن عيار Omegaشأن آليات الركة التحدة الحور الصنوعة في دار أوميغا 

".Côtes de Genève in Arabesque معروف بإسم "

 تدل وظيفة آلية الركة النطقة الزمنية أنه يكن ضبط عقرب الساعات دون توقيف الساعة، وهي ميزة مفيدة خصوصا

للمسافرين.

 يدخل في تكوين الساعة أيضا نابض توازن من السيليكون. والسيليكون معروف بكونه غير مغناطيسي فهو ل يتأثر

 بالجالت الغناطيسية. هذه اليزة تتحد مع معامل الرونة المتازة للسيليكون ويسمح لنوابض التوازن، والتي خُرِطت

 على رقاقة السيليكون، بتحقيق تسن في الداء الكرونوميتري. كا يتمتع السيليكون أيضا بقلة تأثره بكثرة التشغيل

 وصموده لدة طويلة. ولهذا وبفضل الدقة البارزة  القدمة بالمع بي التكنولوجيا الحورية ونابض التوازن

  ساعاتها التحدة الحور الجهزة بنوابض توازن سيليكونية بضمان لدة أربعOmegaالسيليكوني، تُقدّم دار أوميغا 

سنوات كاملة.



ميزان الساعة التحد الحور من دار أوميغا

  عالم صناعة أدواة قياس الزمن في حالة تأهب. فقد كان أول1999جعل إطلق أوميغا للميزان التحد الحور سنة 

  سنة. فالعناصر الكونة ليزان أوميغا التحد الحور تختلف250ميزان ساعة فعلي جديد ت إختراعه منذ حوالي 

 اختلفا كبيرا عن ميزان القبض السويسري الذي طالا كان الدعامة الساسية في هذه الصناعة : وهو يتألف من

 أسطوانات توازن تمل لوحة التحميل ودبوس دافع، دعامة بثلث لوحات تميل، وتضم عجلت اليزان الحوري ذات

الثلثة مستويات، العجلة الحورية، ترس محوري وترس نقال، والذي كان متصل بالعجلة الوسطية والتروس السننة.

مزايا اليزان التحد الحور

تظهر الزايا الرئيسية لهذا التصميم عند مقارنته بيزان القبض السويسري.

 يجب أن تنتقل الطاقة إلى الذبذب في ميزان كل ساعة ، وهذه الطاقة تافظ على تردد الذبذب. كما تؤثر نبضات

 ميزان القبض السويسري في انزلق أسنان العجلة على طول السطح النحدر للوحة التحميل. وتُولّد هذه الركة

 النزلقة احتكاكا كبيرا، ما يجعل التشحيم اليوي مثاليا إذا كان اليزان يعمل بشكل صحيح. وفي القابل، فإن

 ميزان أوميغا التحد الحور ينقل الطاقة باستخدام نبضات جانبية. وأسطح التماس أصغر وحركة دفع، بدل من حركة

 النزلق بيزان القبض، والد بشكل كبير من الحتكاك في اليزان، وبالتالي هناك أقل إستخدام للتشحيم، ما يؤدي

إلى فترات خدمة أطول.

 يتم نقل كل من نبضات اتاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة في ميزان القبض السويسري، بشكل غير مباشر

 من عجلة اليزان من خلل دعامة أسطوانات التوازن، ما يُسفر عن خسارة كبيرة في الطاقة. وتُنقل  نبضات ميزان

 أوميغا التحد الحور التي في اتاه عقارب الساعة مباشرة إلى لوحة التحميل على أسطوانة التوازن عن طريق أسنان

 عجلة اليزان. ونتيجة لذلك، فإن اليزان التحد الحور يستفيد من زيادة الكفاءة اليكانيكية التي تضمن دقة أكثر

استقرارا.

اليزان التحد الحور ونابض التوازن الر

 يُستخدم ميزان أوميغا التحد الحور بالتزامن مع نابض التوازن الر. ويكن تعديل معدل الساعة من خلل تعديل

 لظة القصور في عجلة التوازن بدل من تغيير الطول الفعلي للنابض الشعري عبر الؤشر. ويتم إجراء هذا التعديل

 بواسطة براغي صغيرة من الذهب مدمجة في عجلة التوازن الدائرية. تعمل هذه البنية مع اليزان التحد الحور ونابض

التوازن الر على تسي مقاومة الصدمات وتنب اللل.



 التحد الحور فورا، فالبعض الخر يستغرق مزيدا من الوقتOmegaبينما ستظهر بعض مزايا ميزان دار أوميغا  

 لتقديره، با في ذلك فترات الدمة الطول والداء اليقاتي التميز الذين سيحافظ عليهما على مدى فترة أطول من

الزمن.

21كرونوغراف القرن ال 

  نحو التكنولوجيا البتكرة التي ت تقديها أول مرةOmega التزام دار أوميغا 9300/9301يعززالعيار التحد الحور 

 . وتُقّق وظيفة عمود عجلة الكرونوغراف، بدقتها التقنة وضمانها  لدة أربع سنوات، الوعد الذي قطعه1999في سنة 

 صانع الساعات النليزي جورج دانيلز، مخترع اليزان التحد الحور. الذي قال أن التكنولوجيا الحورية من شأنها

 وما بعده".21"زيادة شعبية الساعات اليكانيكية في القرن 

Ω

لزيد من العلومات، يُرجى التصال بـ:

، سويسرا2504، بيان 96الكتب العلمي الدولي لشركة أوميغا، شارع ستامبفلي 

9715 343 32 41  فاكس:  +9211 343 32 41 +هاتف: 

  http://www.omegawatches.com    موقع إلكتروني: press@omega.chبريد إلكتروني: 

أوميغا شركة تابعة لجموعة سواتش، أكبر مصنّع وموزّع للساعات والجوهرات في العالم

http://www.omegawatches.com/

