
 BIG PILOT  دار أي دبليو سي تطلق ساعتين 
 “MOJAVE DESERT”  من طراز 

من السيراميك باللون الرملي

 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Edition الساعة إبريل 2021 – أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن  شافهاوزن، 7 
 ”Mojave Desert“ والساعة  ”Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave Desert بمعرض الساعات الرقمي »ساعات و عجائب« 
Watches & Wonders. استمرارا لسلسلة طرازات TOP GUN من السيراميك باللون الرملي، تعد تلك هي المرة األولى التي استخدمت فيها دار صناعة 

الساعات السويسرية الفاخرة تلك المادة في ساعة Big Pilot. حيث تضفي قطع الميناء باللون البني الداكن والخافت، والعقارب والسوارات المطاطية باللون 
الرملي، لمسة جمالية على التصميم العسكري الجذاب. وينبض كال الموديلين بآليات حركة من إنتاج دار أي دبليو سي من عائلة الكاليبر 52000.

تعد ساعات TOP GUN من دار أي دبليو سي شافهاوزن أدوات تقنية فائقة 
الدقة والتطور، حيث أنها مصممة لتحمل قوى التسارع الفائقة أثناء القيام 
 F/A-18E/F بالمناورات الجوية في الطائرات األسرع من الصوت كالطائرة
سوبر هورنيت، واالنتشار الممتد على حامالت الطائرات ومهام االستجابة 
والواجبات  المهام  تحمل  بإمكانها  أن  كما  مناخ.  أي  في  السريعة  الزمنية 
صلبة  مواد  من  صنعها  بفضل  األمريكية  البحرية  طياري  لنخبة  الشاقة 
سبيل  على  السيراميك،  يعد  والسيراميك.  التيتانيوم  مثل  للصدأ  ومقاومة 
قيادة  قمرة  داخل  الضيقة  المساحات  في  اليومي  لالستخدام  مثاليا  المثال، 

الطائرات النفاثة، وذلك لصالبته الشديدة ومقاومته الفائقة للخدوش.

 Pilot’s Watch الساعة  سي  دبليو  أي  دار  أطلقت   ،2019 عام  في 
 ”Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert، لتكون أولى 
الساعات ذات العلبة المصنوعة من السيراميك باللون الرملي. وقد استوحي 
هذا التصميم من المناظر الطبيعية القاحلة والجافة لبحيرة »تشاينا ليك«. تقع 
أكبر ملكية فردية للبحرية األمريكية على بعد حوالي 150 مياًل شمال مدينة 
لوس أنجلوس بصحراء موهافي الغربية. هنا، في محطة األسلحة الجوية 
أنظمة  واختبار  بتطوير  الجيش  يقوم  ليك«،  »تشاينا  بحيرة  في  البحرية 

األسلحة المحمولة جواً وتدريب الطيارين على استخدامها. 

اآلن، وللمرة األولى، تم استخدام السيراميك باللون الرملي في صناعة علب 
ميناء  الموديلين  كال  يضم  الجديدة.   Big Pilot بساعات  الخاصة  الساعة 
باللون البني الداكن الخافت مطعمة بمادة المعة باللون الرملي وسوارات 

مطاطية باللون الرملي تشتمل على بطانة قماشية.

 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar الساعة   تضم 
المرجعي  )الرقم    TOP GUN Edition “Mojave Desert” 
IW503004( التقويم الدائم األسطوري من دار أي دبليو سي داخل علبة 
من السيراميك باللون الرملي للمرة األولى على اإلطالق. قام بتطوير هذا 
الشهور  أطوال  على  تلقائًيا  يتعرف  الذي  العبقري  الميكانيكي  البرنامج 
الساعات  السيد كيرت كالوس كبير صانعي  المختلفة،  الكبيسة  والسنوات 
الماضي.  القرن  من  الثمانينيات  أوائل  خالل  سي  دبليو  أي  بدار  السابق 
من  لكل  صحيح  بشكل  القمر  مراحل  القمر  أطوار  عرض  نافذة  تحاكي 
نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي وال تحتاج إلى تعديل إال بمعدل 
يوم واحد بعد 577.5 سنة. ويمكن تقديم هذا التقويم بكل سهولة من خالل 
تاج ضبط واحد، بفضل التزامن التام لجميع نوافذ العرض. وحدة التقويم، 
رباعية  عرض  نافذة  على  والمشتملة  منفصلة  قطعة   82 من  المصنوعة 
األرقام لبيان السنة، تعمل باستخدام الكاليبر 52615 من إنتاج دار أي دبليو 
سي. يقوم نظام الملء بيالتون األوتوماتيكي، المدعم بأجزاء مصنوعة من 
السيراميك غير قابلة للتآكل تقريبا، بتكوين احتياطي طاقة يكفي لسبعة أيام 
داخل أسطوانتين. وتظهر آلية الحركة، بما في ذلك أجزائها الرئيسية مثل 
العضو الدّوار وترس الميزان للعيان من خالل ظهر علبة الساعة الشفاف. 

سيقتصر إنتاج الساعة على 150 قطعة فقط في السنة.

 Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave الساعة 
 Big Pilot ساعة  أول  هي   )IW506003 المرجعي  )الرقم   Desert” 
قطر  الساعة  علبة  داخل  ينبض  الرملي.  باللون  السيراميك  من  تصنع 
آلية الملء   46 ملليمترا الكاليبر 52110 من إنتاج دار أي دبليو سي مع 
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قفص  ويحمي  أيام.  سبعة  البالغ  الطاقة  ومخزون  واألسطوانتين  بيالتون 
داخلي من الحديد المطاوع آلية الحركة من تأثير المجاالت الكهرومغناطيسية 
 TOP GUN شعار  بنقش  الساعة  علبة  ظهر  ويزدان  فّعال.  بشكل 

األسطوري. سيقتصر هذا الطراز على 250 قطعة فقط في السنة.

أحد أصلب المواد الموجود على سطح األرض

الرملي  اللون  ذات  الساعة  علب  صناعة  في  المستخدم  السيراميك  يتميز 
بصناعته من مواد خام نقية للغاية وعمليات إنتاج فائقة التطور. حيث يتم 
خلط المساحيق متعددة الكريستاالت مع العديد من المواد المساعدة لتكوين 
كتلة متجانسة وتشكيلها وأخيرا تلبيدها في فرن عند درجات حرارة مرتفعة 
المرتبة  السيراميك  الناتج مما يطلق عليه هندسة  السيراميك  للغاية. يحتل 
الثانية بعد األلماس في تصنيف فيكرز من حيث أكثر المواد صالبًة على 
سطح األرض. ويتم الحصول على تلك الدرجة اللونية الالفتة للنظر، التي 
تحاكي رمال الصحراء، من خالل الجمع بين أكسيد الزركونيوم وأكاسيد 

معدنية أخرى في نسبة خلط محددة بدقة فائقة.

 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar سوف تتوفر كل من الساعة
 Big Pilot’s والساعة   TOP GUN Edition “Mojave Desert” 
 ”Watch TOP GUN Edition “Mojave Desert بدءا من 7 إبريل من 
خالل متاجر دار أي دبليو سي والموزعين المعتمدين أو من خالل موقع 
برنامج  في  للتسجيل  مؤهلة  الساعات  جميع   .IWC.com اإلنترنت: 
للضمان  سنوات   6 لمدة  تمديد  من  االستفادة  ثم  ومن   My IWC Care

الدولي القياسي المحدود لمدة عامين.
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام ملء بيالتون أوتوماتيكي – نافذة لعرض مخزون الطاقة – تقويم دائم مع نوافذ لعرض التاريخ واليوم والشهر 
والسنة من أربعة أرقام وأطوار القمر بشكل دائم لكل من نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي – عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف 

– تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء – غطاء زجاجي شفاف من السافاير

الحركة

52615 كاليبر من دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

54 المجوهرات 
7 أيام )168 ساعة( مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

 المواد  سيراميك باللون الرملي، ميناء باللون البني الداكن، عقارب باللون الرملي، سوار مطاطي باللون 
الرملي مع بطانة قماشية

كريستال سافاير، حافة مقّوسة، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 

46.5 مم القطر 
15.6 مم االرتفاع 

 BIG PILOT ’S WATCH  PERPETUAL الساعة 
 CALENDAR  TOP GUN  EDITION 

“MOJAVE DESERT”  

IW503004 الرقم المرجعي: 
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام ملء بيالتون أوتوماتيكي – نافذة لعرض مخزون الطاقة – نافذة عرض للتاريخ واليوم – عقرب ثواني 
مركزي قابل لإليقاف – علبة ساعة داخلية من حديد مطاوع لحمايتها من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد 

للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء

الحركة

52110 كاليبر من دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

31 المجوهرات 
7 أيام )168 ساعة( مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  سيراميك باللون الرملي، ظهر علبة ساعة من التيتانيوم، ميناء باللون البني الداكن، عقارب باللون 
الرملي، سوار مطاطي باللون الرملي مع بطانة قماشية

كريستال سافاير، حافة مقّوسة، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 
46 مم القطر 

14.6 مم االرتفاع 

 BIG PILOT ’S WATCH  TOP GUN الساعة 
EDITION  “MOJAVE DESERT”  

IW506003 الرقم المرجعي: 
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التنزيالت

 Big Pilot’s Watch Perpetual يمكن تحميل صور الساعة
 Calendar TOP GUN Edition “Mojave Desert”  

 Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition والساعة 
press.iwc.com مجانا من الموقع “Mojave Desert” 

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدان 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia انستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 

دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر 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 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتانيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد  من 
»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 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
إلى  باإلضافة  المستقبل،  بتدريب صناع ساعات ومهندسي  الشركة  تفخر 
توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك أي دبليو سي أيًضا مع 

المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.
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