كشفت دار أي دبليو سي شافهاوزن النقاب عن الساعة
 BIG PILOT’S WATCHالجديدة بقطر  4 3ملليمتر
شافهاوزن 7 ،أبريل  – 2021كشفت دار أي دبليو سي شافهاوزن النقاب عن الساعة  Big Pilot’s Watch 43في المعرض الرقمي للساعات والعجائب
ً
صادقا لتصميم ساعة المراقبة األيقوني ،إذ يتميز بعلبة ساعة عملية من االستانلس ستيل
 .Watches & Wondersيعد هذا الطراز الجديد تجسيدًا
بقطر  43ملليمتر .ويتوفر إما بميناء سوداء أو زرقاء ،ويعمل بالكاليبر  82100المزود بنظام الملء بيالتون وال ُمص َّنع من قبل دار أي دبليو سي ،والذي
يمكن رؤيته من خالل ظهر زجاجي سافير .نظام التغيير  EasX-CHANGEسهل االستخدام ،باإلضافة إلى خيارات أساور شاملة من جلد العجل والمطاط
واالستانلس ستيل ،كل ذلك يجعل الساعة  Big Pilot's Watch 43بمثابة الساعة العصرية المثالية لالستخدامات الرياضية ،فهي جاهزة لخوض
جوا أو ب ًرا أو بح ًرا.
المغامرات سواء ً

بفضل تمتعها بتاج الضبط المخروطي البارز والسوار المزود بأربعة
برشامات والميناء المكشوفة سهلة القراءة ،ليس ثمة طراز آخر يعبر عن
جوهر ساعات الطيارين من أي دبليو سي مثل ساعة Big Pilot’s
 .Watchتم استلهام تصميمها العملي الذي ال يعرف أنصاف الحلول،
والمتألق بنمط أجهزة القياس واضحة القراءة بقمرة القيادة ،من ساعة
المراقبة العسكرية في أربعينيات القرن الماضي .وكان تاج الضبط كبير
الحجم تفصيلة أخرى تشترك فيها الساعة العصرية Big Pilot’s Watch
مع سلفها التاريخي ،فقد أتاح في األصل للطيارين إمكانية تشغيل ساعاتهم
حتى وهم مرتدين لقفازات الطيران المبطنة .في البداية أعيد طرحها في
عام  2002تحت اسم «( Big Pilot›s Watchساعة الطيار الكبيرة)
بالرقم المرجعي  ،»5002وظل التصميم متناغ ًما مع هويته التصميمية ذات
الصفات العملية منذ ذلك الحين ،وخضع فقط لتغييرات هامشية.
«تجسد ساعة  Big Pilot’s Watchبشكل مثالي عراقة التراث الشامل
لدار أي دبليو سي وخبرتها الممتدة في هندسة أجهزة القياس المتينة
خصيصا لتلبية احتياجات صفوة الطيارين .إنها تمثل
والموثوقة والمصممة
ً
نموذجا لكيفية تحول التصميم العملي البحت إلى أيقونة ثقافية .واليوم ،فإن
ً
ساعة  Big Pilot's Watchليست فقط واحدة من أكثر تصميمات الساعات
ً
فبوال في العالم ،بل إنها تمثل ً
تعبيرا عن شخصية وعقلية معينة»،
أيضا
ً
هكذا يوضح السيد  ،Christoph Grainger-Herrالرئيس التنفيذي لدار
أي دبليو سي شافهاوزن.

ً
فصال جديدًا إلى قصة النجاح هذه :الساعة
واآلن ،تضيف دار أي دبليو سي
( Big Pilot’s Watch 43الرقم المرجعي  .)IW3293وهي تجسيد
أصيل للتصميم األيقوني ،دون نافذة تاريخ أو نافذة عرض احتياطي الطاقة،
وتتميز بعلبة ساعة من االستانلس ستيل بقطر  43ملليمتر لتعزيز
الخصائص العملية المريحة وسهولة االرتداء.
«مع الساعة  ،Big Pilot’s Watch 43عدنا إلى أقصى درجات النقاء
المميز لساعة المراقبة األصلية المصممة منذ أكثر من  80عا ًما وأبدعنا
ساعة بسيطة ذات ثالثة عقارب دون عناصر أخرى على الميناء .وعلى
الرغم من صغر حجمها ،إال أن علبة الساعة ذات قطر  43مم تجمع بين
المظهر الجريء والراحة الفائقة في االرتداء» ،على حد قول السيد
 ،Christian Knoopمدير اإلبداع بدار أي دبليو سي.
تتوفر ثالثة أرقام مرجعية:
الرقم المرجعي :I W 3 2 93 01

علبة ساعة من االستانلس ستيل ،ميناء سوداء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار بني من جلد العجل.
الرقم المرجعي :I W 3 2 93 03

علبة ساعة من االستانلس ستيل ،ميناء زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار أزرق من جلد العجل.
الرقم المرجعي :I W 3 2 93 0 4

علبة من االستانلس ستيل ،ميناء زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار
من االستانلس ستيل.
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الكاليبر  82 1 0 0ال ُمص َّنع داخل الشركة والظهر الزجاجي من السافير

ساعة عصرية رياضية متعددة االستخدامات

تعمل الساعة  Big Pilot’s Watch 43بالكاليبر  82100ال ُمصنَّع داخل
شركة أي دبليو سي .لقد تم تصميم آلية الحركة األوتوماتيكية في ظل
التركيز على أقصى درجات الدقة والموثوقية .وهي تتميز بنظام الملء
األوتوماتيكي فائق الكفاءة الذي تم تطويره من قبل ألبرت بيالتون ،والذي
يستخدم أدق الحركات للعضو الدوار في آي من االتجاهين للف النابض
الرئيسي .والمكونات مثل العجلة األوتوماتيكية أو السقاطات التي تتشابك
معها مصنوعة من سيراميك أكسيد الزركونيوم غير ال ُمعرض للتآكل
تقريبًا .ويمثل تصنيع مثل هذه األجزاء السيراميكية الصغيرة تحديًا هندسيًا
كبيرا .عند الملء الكامل ،يخزن النابض الرئيسي مخزون طاقة مقداره
ً
 60ساعة .كما تم تزيين آلية الحركة بإتقان باستخدام حبيبات دائرية والتي
يمكن مالحظتها عبر الظهر الزجاجي من السافير.

تم تطوير نظام  EasX-CHANGEالتغيير الجديد مع التركيز على سهولة
االستخدام .إذ أنه يتيح لمرتدي الساعة تغيير السوار بسرعة وسهولة
ومواءمة الساعة بسرعة فائقة مع مختلف األجواء المحيطة أو األنشطة.
يمكنك العثور على باقة واسعة من اإلكسسوارات ،مثل أساور جلد العجل
واألساور المطاطية بألوان جذابة ،باإلضافة إلى سوار جديد من االستانلس
ستيل مع نظام قفل بضبط دقيق لزيادة مستويات الراحة والعملية في متاجر
أي دبليو سي أو عبر اإلنترنت على موقع  .IWC.comكما تضمن بنية
علبة الساعة ال ُمعاد صياغتها أن الساعة أصبحت اآلن مقاومة للماء حتى
 10بار .ومع هذا المستوى من التنوع ،تعد الساعة Big Pilot’s Watch
 43بمثابة الرفيق المثالي في أي نشاط أو مكان.
اعتبارا من مايو 2021
سوف تتوفر الساعة Big Pilot's Watch 43
ً

عبر متاجر أي دبليو سي أو وكالء البيع بالتجزئة المعتمدين أو عبر
اإلنترنت على موقع  .IWC.comجميع األرقام المرجعية الثالثة صالحة
للتسجيل في برنامج  My IWC careوبالتالي تستفيد من إمكانية التمديد
لمدة  6سنوات للضمان الدولي المحدود القياسي البالغ مدته عامين.
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الساعة B I G P I LOT ’S WATCH 43
الرقم المرجعيI W 32 93 :

الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام ملء أوتوماتيكي بيالتون– عقرب ثوان مركزي قابل لإليقاف – تاج ضبط ملولب  -زجاج مؤمن ضد
اإلزاحة الناجمة عن االنخفاضات في ضغط الهواء  -ظهر زجاجي شفاف من السافير

الحركة

كاليبر من دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات
مخزون الطاقة
التعبئة

82100

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز

22

 60ساعة
أوتوماتيكية
الساعة

المواد	الرقم المرجعي  :IW329301علبة ساعة من االستانلس ستيل ،ميناء سوداء ،عقارب مطلية
بالروديوم ،سوار بني من جلد العجل
	الرقم المرجعي  :IW329303علبة ساعة من االستانلس ستيل ،ميناء زرقاء ،عقارب مطلية
بالروديوم ،سوار أزرق من جلد العجل
	الرقم المرجعي  :IW329304علبة من االستانلس ستيل ،ميناء زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم،
سوار من االستانلس ستيل
كريستال سافير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
الزجاج
 10بار
المقاومة للماء
 43مم
القطر
 13.6مم
االرتفاع
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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
يمكن تنزيل صور الساعة Big Pilot’s Watch 43
الجديدة مجا ًنا من الموقع press.iwc.com

لمزيد من المعلومات

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