
 TOP GUN PILOT تطرح دار أي دبليو سي ساعتين 
بأداء فائق من السيراتنيوم® وبتصميم تكتيكي أسود بالكامل

شافهاوزن، 25 أكتوبر 2021، تضيف دار أي دبليو سي شافهاوزن طرازين سيراتنيوم® إلى مجموعة ساعاتها TOP GUN Pilot. وتجمع هذه المادة الجديدة 
المبتكرة، التي تتم هندستها في شافهاوزن، بين المتانة البنيوية للتيتانيوم ومقاومة خدوش مماثلة لتلك الموجودة في السيراميك، وتتميز بلون أسود مطفأ الفت للنظر. 
وُتعد ساعة التقويم الدائم Big Pilot TOP GUN Ceratanium هي أول ساعة من دار أي دبليو سي مزودة بسوار من السيراتنيوم® األخف وزًنا من الفوالذ 
والمريح للغاية في ارتدائه. أما ساعة Pilot Timezoner TOP GUN Ceratanium فهي أول طراز TOP GUN مزودة بخاصية  ®Timezoner التي تسمح 
لمرتدي الساعة بالتغيير بين المناطق الزمنية المختلفة بال عناء. ويجري تشغيل كال الطرازين المبتكرين بواسطة آليات حركة من إنتاج دار أي دبليو سي من عائلة كاليبر 

52000 وكاليبر 82000.

يعتبر استخدام مواد األداء الفائق مثل السيراميك والتيتانيوم والسيراتنيوم® 
سمة مميزة في ساعات TOP GUN pilot من دار أي دبليو سي. وتستمد 
هذه الساعات أسماءها من برنامج مدرب تكتيكات الطائرات المقاتلة الذي 
مهارات  على  طياريها  صفوة  تدريب  في  األمريكية  البحرية  تستخدمه 
الطيران والمهارات التكتيكية. وقد تم تصميم ساعات TOP GUN لتعطي 
أداًء فائًقا ويمكنها تحمل الضغوط الشديدة التي يواجهها الطيارون في قمرة 

الطائرة النفاثة األسرع من الصوت.

بعد استكشاف استخدام السيراميك والتيتانيوم في ساعات اليد خالل ثمانينات 
القرن العشرين، نجح اآلن مهندسو المواد في دار أي دبليو سي في الجمع 
إنه  النظير.  منقطعة  واحدة  مادة  في  المادتين  لهاتين  النادرة  القدرات  بين 
السيراتنيوم® الذي تم تطويره على مدار أكثر من خمس سنوات، وهو يجمع 
بين خفة الوزن والمتانة الهيكلية للتيتانيوم وبين صالبة السيراميك ومقاومته 
للخدش. عالوة على ذلك يتسم السيراتنيوم® بأنه لطيف على البشرة وشديد 

المقاومة للصدأ.

يقول السيد كريستوف غرينجير-هير، الرئيس التنفيذي لدار أي دبليو سي 
شافهاوزن »ال يرجع تفرد السيراتنيوم® إلى خصائص مادته الممتازة فقط. 
المطفأ يمكننا من تصنيع ساعات بتصميم أسود فاحم  بل إن لونه األسود 
بالكامل. وبعد طرح عدة طرازات بجسم الساعة المصنوع من السيراتنيوم® 
سوف نتقدم اآلن خطوة أخرى إلى األمام ونقدم للمرة األولى سوار ساعة 

مصنوع من هذه المادة المبتكرة«.

 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP ساعة  تحتوي 
علبة ساعة  IW503604( على  المرجعي  )الرقم   GUN Ceratanium

وتاج ضبط وألول مرة سوار مصنوع من السيراتنيوم®. ونظًرا ألن هذه 
المادة قائمة على سبيكة تيتانيوم، فوزن السوار يكون أخف بنسبة 30 في 
المائة من السوار الفوالذي ويصبح مريًحا جًدا في االرتداء. ويبرز الميناء 
األسود ذو األرقام الرمادية التصميم باللون األسود الفاحم. يتم تشغيل طراز 
سي،  دبليو  أي  دار  في  المصنع   52615 الكاليبر  بواسطة   TOP GUN
ويمكن رؤيتها من خالل خلفية علبة الساعة المصنوع من كريستال السافير 
الملون. نظام التعبئة بيالتون مجهز بأجزاء مصنوعة من السيراميك غير 
داخل  أيام  لسبعة  يكفي  طاقة  احتياطي  ويكون  تقريًبا،  للتآكل  القابل 
أسطوانتين. وتقوم نبضة تحويل واحدة أثناء الليل من آلية الحركة األساسية 
أوتوماتيكًيا على  الميكانيكي  برنامجها  يتعرف  الدائم. حيث  التقويم  بإدارة 
أي تصحيح حتى  يتطلب  ولن  المختلفة  الكبيسة  والسنوات  الشهور   أطول 
عام 2100. سمة أخرى مميزة وخاصة بدار أي دبليو سي هي نافذة عرض 
طور القمر، والتي تحاكي شكل القمر كما يُشاهد من نصف الكرة األرضية 
الشمالي والجنوبي. وهي دقيقة بحيث ال يتجاوز انحرافها يوًما واحًدا فقط 
كل 577.5 سنة. وسيقتصر اإلنتاج السنوي لهذه الساعة االستثنائية على 

150 قطعة فقط.
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 Pilot Timezoner TOP GUN Ceratanium ساعة   تعد 
بخاصية  TOP GUN مزود  أول طراز   )IW395505 المرجعي  )الرقم 
قياس الوقت بين منطقتين زمنيتين مختلفتين  ®Timezoner. يمكن ضبط 
الساعة على منطقة توقيت مختلفة بسهولة من خالل الضغط على اإلطار 
وإدارته. وسوف يتحرك عقرب الساعات ونافذة عرض التوقيت 24 ساعة 
والتاريخ لألمام أو للخلف على خطوات مقدار كل منها ساعة. وتعمل هذه 
تم صنع  ثانية واحدة.  أي  فقدان  التاريخ وبدون  أيًضا عبر خط  الخاصية 
خلفية علبة هذه الساعة من السيراتنيوم®، في حين ُصنعت حلقة المدن من 
السيراميك. وتحتوي حلقة المدن على 24 مدينة، كل مدينة منها تمثل منطقة 
توقيت دولية. أما األرقام الموجودة على الميناء فطبعت باللون الرمادي، 
التصميم  ويكتمل  مضيئة.  بمادة   9 و   6 و   3 و   12 األرقام  تغطية  وتم 
التكتيكي باللون األسود الفاحم من خالل خلفية علبة الساعة المصنوع من 
زجاج سافير الملون، والسوار المطاطي األسود المزود بتطعيمات قماشية. 
التعبئة  نظام  سي  دبليو  أي  دار  في  المصنع   82760 الكاليبر   يستخدم 
إلى  يصل  طاقة  احتياطي  ليولد  السيراميك  من  بأجزاء  المدعم   بيالتون 
لساعة  السنوي  اإلنتاج  وسيقتصر  الرئيسي.  النابض  في  ساعة   60 

Pilot Timezoner TOP GUN Ceratanium على 500 قطعة فقط.

ُتصنع من القضبان وُتحرق في درجات حرارة مرتفعة

يمكن القول بأن السيراتنيوم® واحد من أكثر ابتكارات المواد أهمية في دار 
أي دبليو سي. لقد استخدمت دار أي دبليو سي هذه المادة في عام 2017 في 
 Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month خلفية علبة ساعة
 .)379403 المرجعي  )الرقم   “50 Years Aquatimer”  اإلصدار 
 Pilot Double Chronograph TOP ساعة  كانت   2019 عام  وفي 
 Pilot أول ساعة   )IW371815 المرجعي  )الرقم   GUN Ceratanium
باللون األسود بالكامل. يعتمد السيراتنيوم® في األساس على سبيكة تيتانيوم 
يتم تشكيلها حسب خصائص ومواصفات دار أي دبليو سي. تتشكل أجزاء 
مراكز  باستخدام  التفاوتات  من  أدنى  حد  مع  القضبان  من  الساعة  علبة 
يتم االنتهاء منها بعد ذلك  ثم  بالكمبيوتر،  فيها  المتحكم  الخراطة والتفريز 
حرارة  درجات  على  فرن  في  األجزاء  حرق  يتم  ذلك  بعد  يدوًيا.  بإتقان 
مرتفعة. خالل عملية الحرق هذه، يحدث تحول الطور. ينتج عن ذلك أن 
يصبح سطح المادة ليس فقط بخصائص مماثلة للسيراميك، مثل الصالبة 

ومقاومة الخدش، ولكن أيًضا ذا مظهر نهائي أسود مطفأ الفت لألنظار.

 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP ساعة   تتاح 
 Pilot’s Watch Timezoner TOP وساعة   GUN Ceratanium 
وشركاء  سي  دبليو  أي  دار  بوتيكات  عبر  اآلن   GUN Ceratanium
التوزيع المعتمدين أو عبر اإلنترنت على الموقع IWC.com. عالوة على 
 My IWC Care برنامج  في  للتسجيل  مؤهلتان  الساعتين  كلتا  فإن   ذلك 
ومن ثم االستفادة من تمديد لمدة 6 سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود 

لمدة عامين.
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام تعبئة 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 السافير

الحركة

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

54 المجوهرات 
7 أيام )168 ساعة( مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة ساعة من السيراتنيوم®، ميناء أسود، سوار سيراتنيوم® بإبزيم مطوي
كريستال سافير، حافة مقّوسة، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 

6 بار المقاومة للماء 
46.2 مم القطر 
15.4 مم االرتفاع 

 BIG PILOT’S WATCH  ساعة 
 PERPETUAL CALENDAR 

TOP GUN CERATANIUM

IW503604 الرقم المرجعي: 
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الخصائص

حركة ميكانيكية – نظام تعبئة أوتوماتيكية بيالتون – نافذة لعرض التاريخ – عقرب ثواني قابل لإليقاف – خاصية  ®Timezoner لضبط 
منطقة توقيت ثانية باستخدام اإلطار الدّوار – نافذة عرض توقيت 24 – ساعة لخاصية Worldtimer – تاج ضبط لولبي – زجاج محكم 

مضاد للتحرك بفعل انخفاض ضغط الهواء

الحركة

82760 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

22 المجوهرات 
60 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة ساعة من السيراتنيوم®، إطار دوار من السيراميك، ميناء أسود، عقارب سوداء، سوار 
مطاطي أسود بتطعيمات قماشية وإبزيم بسن

كريستال سافير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 
46 مم القطر 

15.1 مم االرتفاع 

 ®PILOT’S WATCH TIMEZONER  ساعة 
TOP GUN CERATANIUM

IW395505 الرقم المرجعي: 
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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 
الجيب  أفضل ساعات  لصنع  السويسرية  الساعات  في صناعة  والحرفية 
في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يضع األساس لنهج الهندسة الفريد 
للساعات  المركزي  اإلنتاج  أيضاً  أنشأ  بل  فحسب،  سي  دبليو  أي  لدار 

الميكانيكية في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن بتعزيز 
سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية، خاصة الكرونوغرافات والتقويمات، 
التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من ِقبل 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 
الوظيفة«  يتبع  »الشكل  مبدأ  بتفضيل  والسيراتنيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد 
الساعات  لصناعة  السويسرية  الدار  إبداعات  تجسد  الزخرفة،  من  أكثر 

الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها 
لتستمر  صممت  التي  جوهريا  المستدامة  الساعات  وخلق  البيئة،  على 
لألجيال. تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة 
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك أي دبليو سي أيًضا مع 

المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 Big Pilot’s Watch Perpetual يمكن تحميل صور ساعة
 Calendar TOP GUN Ceratanium وساعة 

 Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium 
press.iwc.com مجاًنا من الموقع

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/ لينكدإن 
iwc-schaffhausen  

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