تقدم دار أي دبليو سي
أول ساعة من مجموعة
 BIG PILOTبوظيفة الكرونوغراف
شافهاوزن 25،نوفمبر  - 2021كشفت دار أي دبليو سي عن إصدار ساعة " "Le Petit Princeمن مجموعة  Big Pilotذات الزر األحادي االنضغاطي
بوظيفة الكرونوغراف .يتم التحكم في ساعة اإليقاف الميكانيكية من خالل زر ضغط واحد مدمج بشكل جميل في التاج المخروطي المميز .يقتصر إصدار
" "Le Petit Princeعلى  500قطعة ،ويتميز بميناء مميز باللون األزرق الغامق وعلبة من الفوالذ الصلب.

تعتبر آلية الكرونوغراف من أسس لدار أي دبليو سي .وتعتبر ساعة اإليقاف
الميكانيكية ً
أيضا بمثابة دعامة أساسية في مجموعة ساعات  Pilot’sللدار.
واآلن ،تقوم الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة بإقران ساعاتها
األكثر شهرة من ساعات الطيارين مع وظيفة الكرونوغراف ألول مرة.

 Mتتفرد بميناء مميز باللون
 onopusher Edition "Le Petit Prince"
األزرق الغامق .ويتم إكمالها بعلبة ساعة من الفوالذ الصلب وعقارب مطلية
بالروديوم .باإلضافة إلى ذلك ،تم طالء العقارب والمؤشرات واألرقام
ال ٌمطعمة والمطلية بمادة مضيئة لتسهيل قراءة الميناء في الليل.

«ولطالما اهتمت ـدار أي دبليو سي بمواجهة التحديات الهندسية وإيجاد
حلول تقنية أنيقة .لقد كانت لدينا فكرة تقديم ساعة  Big Pilotمع وظيفة
الكرونوغراف منذ فترة من الوقت .ولكن ،ان من الصعب علينا أن نتخيل
التصميم الواضح مع العلبة الكبيرة وتاج الضبط المخروطي مع اثنين من
زري ضغط للكرونوغراف على جانب العلبة .لذلك ،فقد توصلنا إلى فكرة
مفاجئة وفي نفس الوقت منطقية لدمج كرونوغراف أحادي» ،حسبما
أوضح كريستيان نوب ،المدير اإلبداعي في دار أي دبليو سي شافهاوزن.

الكاليبر  59365الخاص بدار أي دبليو سي هو واحد من ثالث آليات حركة
مصنوعة بالكامل داخل مصنع أي دبليو سي .إلى جانب آليات الحركة من
عائالت الكاليبر  69000و  ،89000فإنها تؤكد على الخبرة الشاملة التي
اكتسبتها دار أي دبليو سي في تصميم وتصنيع الكرونوغراف .باإلضافة
إلى ذلك ،فهو الكرونوغراف الوحيد للدار بآلية حركة ذات التعبئة اليدوية
ً
أيضا 70 :لفة لتاج الضبط تكفي لتوفير أقصى احتياطي طاقة يبلغ ثمانية
أيام .مؤشر احتياطي الطاقة والذي يمكن رؤيته من خالل خلفية العلبة
المصنوعة من زجاج السافير والمثبتة بالجزء الخلفي من آلية الحركة يبين
الطاقة المتبقية في النابض الرئيسي.

يتم التحكم بالكرونوغراف أحادي الزر االنضغاطي من خالل الضغط على
زر واحد مدمج بتاج الضبط مما يجعلها سهلة االستخدام وعملية بشكل
استثنائي .عندما يتم الضغط على الزر مرة واحدة ،يبدأ توقيت جديد.
والضغط على الزر مرة أخرى يوقف التوقيت .يتم عرض زمن توقف
يصل إلى ساعة على عداد فرعي بموضع الساعة  .12وعند الضغط على
الزر للمرة الثالثة ،يتم إعادة ضبط الكرونوغراف على الموضع صفر.
ومن المعتاد من إصدارات دار أي دبليو سي الخاصة تكريما لرواية أنطوان

تتاح ساعة Big Pilot’s Watch Monopusher Edition "Le Petit

 Prince"التي تم تجهيزها بسوار بني من جلد العجل مع إبزيم قابل للطي،
عن طريق بوتيكات أي دبليو سي وشركاء التجزئة المعتمدين أو عبر
اإلنترنت على  .IWC.comباإلضافة إلى ذلك ،فإن الساعة مؤهلة للتسجيل
في برنامج  My IWC Careمع الضمان المحدود القياسي الذي يبلغ مدته
 6أعوام مع االستفادة من الضمان الدولي المحدود لمدة عامين.

دو سانت إكزوبيري المشهورة عالميا ، ،فإن الساعة Big Pilot’s Watch
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إصدار ساعة Big Pilot’s Watch Monopusher
Edition "Le Petit Prince"
الرقم المرجعيI W 5 1 52 02 :

الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – كرونوغراف أحادي مع وظيفة إيقاف الدقائق والثواني – نافذة عرض مخزون الطاقة – نافذة عرض التاريخ
– عقرب ثواني صغير قابل لإليقاف  -زجاج مضاد لإلزاحة بفعل انخفاض ضغط الهواء  -علبة ساعة من السافير الشفاف – إصدار
محدود من  500قطعة

الحركة

كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات	
مخزون الطاقة
التعبئة

59365

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز
36

 192ساعة ( 8أيام)
يدوية

الساعة

المواد	علبة ساعة من الفوالذ الصلب ،ميناء بلون أزرق غامق ،عقارب وزخارف مطلية بالروديوم،
سوار بني من جلد العجل مع إبزيم قابل للطي
كريستال سافير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
الزجاج
 6بار
المقاومة للماء
 46.2مم
القطر
 14.6مم
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 والسيراتنيوم® .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 الدار 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 الحصول على صور ساعة Big Pilot’s Watch

 Monopusher Edition "Le Petit Prince"على الموقع
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