تضيف دار أي دبليو سي كرونوغراف بحجم  41ميلليمتر
مع آليات الحركة المصنعة بالكامل داخل المصنع لمجموعة
ساعات PILOT
شافهاوزن 7 ،أبريل  - 2021أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن الساعة  Pilot’s Watch Chronograph 41خالل فعاليات معرض
 .Watches & Wondersحيث يتميز الطراز الجديد بعلبة من االستانلس ستيل بحجم صغير يبلغ  41ملليمت ًرا ومتوفر بمينا أزرق أو أخضر .وللتأكيد
على خبرة العالمة التجارية في تطوير آليات الحركة المدمجة ،يتم تشغيلها بواسطة الكاليبر  69385من إنتاج دار أي دبليو سي ،والذي يمكن رؤيته
من خالل الظهر السافاير الشفاف .ومع نظام التبديل  EasX-CHANGEالجديد وباقة سوارات مصنوعة من جلد العجل أو المطاط أو االستانلس ستيل،
ُتعتبر الساعة  Pilot’s Watch Chronograph 41هي أفضل ساعة رياضية.
على مدار  85عا ًما ،عملت دار أي دبليو سي على هندسة ساعات Pilot

خصيصا لتلبية المتطلبات الوظيفية واالحتياجات المحددة
المصممة
ُ
للطيارين المحترفين .فقد تم تصميمها في البداية كأدوات دقيقة واعتمادية
للمالحة ،ويتم االحتفاء بها في الوقت الحاضر من حيث تصميمها األيقوني
ألداة قمرة القيادة ،ومتانتها الشديدة وتعدد استخداماتها .ويعتبر
الكرونوغراف هو الدعامة األساسية في مجموعة ساعات  Pilotلدار أي
دبليو سي .ال تضيف وظيفة ساعة اإليقاف الميكانيكية إلى المظهر
النموذجي للساعة العملية فحسب ،بل توفر ً
أيضا تطبيقات غير محدودة
فعليًا في الحياة اليومية.

اعتبارا من عام
«بنا ًء على نجاح كرونوغراف  Spitfireالخاص بنا
ً
 ،2019نقدم اآلن الساعة  Pilot’s Watch Chronograph 41في
مجموعتنا الكالسيكية .بفضل نظام  EasX-CHANGEوباقة السوارات،
تتكيف الكرونوغرافات بسرعة مع البيئات المختلفة .إلى جانب العلبة
المقاومة للماء التي يبلغ حجمها اآلن  10بار ،فإن هذا التنوع يجعلها رفيقة
مثالية لمغامرات في الهواء أو على األرض أو بجانب الماء .وللتأكيد على
التزامنا المستمر باالبتكار والتميز التقني ،فقد قمنا بتركيب الموديل الجديد
خصيصا لدى دار أي دابليو سي،
للكرونوغراف بكاليبر  69385المصنع
ً
والتي يمكن رؤيتها من خالل الظهر السافاير الشفاف» ،يوضح كريستوف
غرينغر هير ،الرئيس التنفيذي لشركة .IWC Schaffhausen

تُتاح الساعة  Pilot’s Watch Chronograph 41بأربعة موديالت
بأرقام مرجعية:
الرقم المرجعي :IW388101
علبة من االستانلس ستيل ،مينا زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار
أزرق من جلد العجل.
الرقم المرجعي :IW388102
علبة من االستانلس ستيل ،مينا زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار من
االستانلس ستيل.
الرقم المرجعي :IW388103
علبة من االستانلس ستيل ،مينا خضراء ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار
بني من جلد العجل.
الرقم المرجعي :IW388104
علبة من االستانلس ستيل ،مينا أخضر ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار
من االستانلس ستيل.
تتميز جميع الموديالت الجديدة بنظام التبديل  ،EasX-CHANGEوالذي
يسمح لمرتديها بتغيير السوار أو اإلسورة بسرعة وسهولة .السوار متوفر
كملحقات لدى متاجر أي دابليو سي أو عبر اإلنترنت على الموقع
 ،IWC.comوهو عبارة عن اختيار من السوارات جلد العجل والمطاط
بألوان جذابة ،باإلضافة إلى سوار جديد من االستانلس ستيل مع نظام ضبط
دقيق وشكل أنحف لتحسين الراحة وبيئة العمل المحيطة .تضمن بنية العلبة
ال ُمعاد صياغتها أن الكرونوغراف أصبح اآلن مقاوم للماء حتى  10بار.
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حركة التصنيع مرئية من خالل الظهر الشفاف
قياسا ً
دقيقا ألوقات
يضمن الكاليبر  69385من إنتاج دار أي دابليو سي ً
التوقف حتى  12ساعة .تتكون آلية حركة الكرونوغراف الميكانيكية من
 231جز ًءا مفردًا وهي مصممة مع التركيز على المتانة واالعتمادية
والدقة .يتم التحكم في وظيفة ساعة اإليقاف بواسطة الطارة العامودية،
كبيرا للتصنيع .نظام
وهي جزء معقد ذو مستويين وظيفيين يمثالن تحديًا
ً
التعبئة ثنائي االتجاه المشتمل على سقاطة يزود آلية الحركة بالطاقة عن
طريق تحويل حركة ذراع مرتديها بكفاءة إلى شد للنابض الرئيسي .مما
يؤدي إلى بتكوين احتياطي طاقة لمدة  46ساعة عند الملء الكامل.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

الساعة PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41
الرقم المرجعيI W 3881 :

الخصائص

حركة ميكانيكية  -وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني  -نافذة عرض للتاريخ واليوم  -عقرب ثواني صغير قابل لإليقاف
 تاج ضبط ملولب  -زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء  -علبة ساعة من السافاير الشفافالحركة

كاليبر من دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات
مخزون الطاقة
التعبئة

69385

 28,800ذبذبة في الساعة 4/هرتز

33

 46ساعة
أوتوماتيكية
الساعة

المواد

الزجاج
المقاومة للماء
القطر
االرتفاع

الرقم المرجعي  :IW388101علبة من االستانلس ستيل ،مينا زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار أزرق من جلد العجل
الرقم المرجعي  :IW388102علبة من االستانلس ستيل ،مينا زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار من االستانلس ستيل
الرقم المرجعي  :IW388103علبة من االستانلس ستيل ،مينا خضراء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار بني من جلد العجل
الرقم المرجعي :IW388104
علبة من االستانلس ستيل ،مينا أخضر ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار من االستانلس ستيل.
كريستال سافاير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
 10بار
 41مم
 14.5مم

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في
شافهاوزن .كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب
في عصره .من خالل القيام بذلك ،لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد
لدار أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات
الميكانيكية في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل
العمالء .تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك،
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية
المصنوعة من مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتانيوم®.
بتفضيل مبدأ «الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة ،تجسد إبداعات
الدار السويسرية لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء
رحلته عبر الحياة.
تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها
على البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر
لألجيال .تفخر الشركة بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك أي دبليو سي ً
أيضا مع
المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت
كما يمكن تحميل صور الساعة Pilot’s Watch Chronograph 41
الجديدة مجا ًنا على الموقع press.iwc.com

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
البريد اإللكتروني press-iwc@iwc.com
press.iwc.com
موقع اإلنترنت
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

موقع اإلنترنت
فيسبوك
يوتيوب
تويتر
لينكدان
انستجرام
بنتريست

iwc.com

facebook.com/IWCWatches

youtube.com/iwcwatches

twitter.com/iwc

linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen

instagram.com/iwcwatchesarabia
pinterest.com/iwcwatches
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