دار أي دبليو سي شافهاوزن تقدم إصدارات  SPITFIREللساعة
 BIG PILOT’S WATCH 43من التيتانيوم والبرونز
شافهاوزن ، 2ديسمبر  - 2021أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن الساعة  ،Big Pilot’s Watch 43 Spitfireالمستوحاة من التصميم الوظيفي
للساعات العسكرية التاريخية .أحد الطرازين يتميز بعلبة ساعة من التيتانيوم ومينا سوداء ،واآلخر يتميز بعلبة ساعة من البرونز ومينا خضراء
عسكرية .يحتوي كالهما على ظهر علبة ساعة من التيتانيوم ،مزدانة بنقش طائرة  Spitfireاأليقونية ،وعلبة ساعة داخلية من حديد مطاوع للحماية
من المجاالت المغناطيسية.
على مر السنين ،صنعت دار أي دبليو سي شافهاوزن العديد من الساعات
الميدانية ألفرع مختلفة من الجيش البريطاني .ويمكن القول إن أشهرها هي
الساعة  ،Mark 11وهي ساعة مالحة تم تصميمها عام  1948لسالح الجو
الملكي البريطاني .ومع ذلك ،فقد زودت دار أي دبليو سي ً
أيضا الجيش
البريطاني بالساعات والسالح البحري الملكي بساعات المالحة البحرية.
تتميز ساعات الخدمة العسكرية هذه بآليات حركة فائقة الدقة ،وتصميمات
عملية فائقة المتانة مع أقراص مينا سهلة القراءة ،وخصائص فنية مصممة
لغرض معين مثل علب الساعات الداخلية المصنوعة من الحديد المطاوع
لتوفير الحماية من المجاالت المغناطيسية .تعكس ساعات Spitfire Pilot
هذا الفصل في تاريخ الدار .تتميز بتصميم عسكري مميز ،وقد استلهمت
اسمها من الطائرة البريطانية األيقونية في ذلك الوقت ،وهي واحدة من
التطورات األكثر تعقيدًا في تاريخ المالحة الجوية.
يقول السيد كريستيان نوب ،مدير اإلبداع بدار أي دبليو سي شافهاوزن
موضحا «بعد تقديم الساعة  Big Pilot’s Watch 43في شهر إبريل،
ً
نضيف اآلن طرازين  Spitfireإلى المجموعة – أحدهما بعلبة ساعة من
التيتانيوم باللون الرمادي المطفأ مع مينا سوداء ،والثاني بتصميم أكثر دف ًئا من
البرونز مع مينا خضراء عسكرية .ويتميز كالهما بتصميم  Big Pilotالمميز
مع تاج الضبط المخروطي البارز في علبة ساعة انسيابية بقطر
 43مم .ومع ذلك ،فإن ما يميز طرازات  Spitfireالجديدة هذه هي التفاصيل
الجمالية العسكرية بظهر علبة الساعة المقفلة ،المستوحى من ظهر الساعات
الميدانية المتينة عندما كانت طائرة  Spitfireاأليقونية تزين السماء».

تتميز الساعة ( Big Pilot’s Watch 43 Spitfireالرقم المرجعي
 )IW329701بعلبة ساعة وظهر علبة ساعة وتاج ضبط من التيتانيوم من
الدرجة  5الذي يتمتع بخفة الوزن والمتانة .ينتج اللون الرمادي الداكن المطفأ
من المعالجة المتقنة للسطح والتي يتم فيها صقل المكونات ً
أول ثم سفعها
بالرمال .تصميم المينا السوداء مستوحى من ساعات المراقبة التاريخية .تتم
طباعة الدقائق والثواني فقط باللون األبيض على الحلقة الخارجية ،بينما
ً
تحفظا على الحلقة الداخلية.
تظهر الساعات أصغر وبطباعة رمادية أكثر
وكالعادة ،سهل هذا التصميم على الطيارين والمالحين قراءة الدقائق والثواني
بنظرة واحدة فقط .فهم في حاجة إلى هذه المعلومات ألداء المهام مثل المالحة
الفلكية أثناء رحالت الطيران المرئي .ويكتمل التصميم المميز للساعة
الميدانية بسوار بني من جلد العجل مع حياكات متباينة.
تتميز الساعة Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (الرقم المرجعي
 )IW329702بعلبة ساعة وتاج ضبط من البرونز باإلضافة إلى ظهر علبة
ساعة من التيتانيوم .إلى جانب النحاس ،يحتوي البرونز الذي تستخدمه دار
أي دبليو سي ً
أيضا على األلومنيوم والحديد .هذه التركيبة الخاصة تجعل
السبيكة أكثر صالبة بنسبة حوالي  50في المائة من البرونز القياسي .تشمل
الخصائص اإلضافية التوافق الحيوي االستثنائي للمادة وقدرتها على تطوير
ً
مميزا
غشاء أكسيدي فريد بمرور الوقت ،مما يمنح كل ساعة طاب ًعا
خاصا بها .يتناسق اللون البرونزي الدافئ مع المينا الخضراء
ومظهرا
ً
ً
العسكرية والعقارب المطلية بالذهب.
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تم طالء كل من العقارب وعالمات الساعات بمادة مضيئة لتسهيل القراءة
ً
ليل .الساعة مزودة بسوار أخضر من جلد الجاموس بنسيج فريد .يتميز
طرازا  Spitfireالجديدان بنظام  EasX-CHANGEالخاص بدار أي دبليو
سي والذي يسمح لمرتديها بتغيير السوار بسرعة وسهولة بلمسة زر دون
أية أدوات إضافية .تتوفر ً
أيضا العديد من خيارات السوارات البديلة
المصنوعة من جلد العجل والمطاط كملحقات.

يتوفر إصداري الساعة  Big Pilot’s Watch 43 Spitfireعبر متاجر أي
دبليو سي أو وكالء البيع بالتجزئة المعتمدين أو عبر اإلنترنت على موقع
 .IWC.comجميع الساعات مؤهلة للتسجيل في برنامج My IWC Care
واالستفادة من تمديد لمدة  6سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود
لمدة عامين.

الكاليبر  82 1 0 0الدقيق واالعتمادي من إنتاج الدار
تعمل آلية الحركة كاليبر  82100من صنع دار أي دبليو سي داخل علبة
الساعة .تم تصميم آلية الحركة األوتوماتيكية المتطورة هذه مع التركيز على
أقصى درجات الدقة واالعتمادية .حيث تتميز بنظام الملء الفعال الذي طوره
المدير التقني السابق لدار أي دبليو سي ألبرت بيالتون خالل خمسينيات القرن
العشرين ،والذي يستخدم أدق الحركات للعضو الدوار في أي اتجاه لملء
النابض الرئيسي .والمكونات مثل العجلة األوتوماتيكية أو السقاطات مصنوعة
من سيراميك أكسيد الزركونيوم غير ال ُمعرض للتآكل تقريبًا .عند الملء
الكامل ،يخزن النابض الرئيسي مخزون طاقة مقداره  60ساعة.
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الساعة BIG PILOT’S WATCH 43 SPITFIRE
الرقم المرجعيI W 32 9 7 :

الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام ملء بيالتون أوتوماتيكي – عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف – تاج ضبط ملولب – علبة ساعة داخلية
من حديد مطاوع لحمايتها من المجاالت المغناطيسية – زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء
الحركة

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

82100

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز

22

 60ساعة
أوتوماتيكية
الساعة

الرقم المرجعي  :IW329701علبة ساعة وتاج ضبط من التيتانيوم ،مينا سوداء ،عقارب سوداء،
المواد
سوار بني من جلد العجل
الرقم المرجعي  :IW329702علبة ساعة وتاج ضبط من البرونز ،مينا خضراء ،عقارب مطلية
بالذهب ،سوار أخضر من جلد الجاموس
الزجاج	كريستال سافاير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
 10بار
المقاومة للماء
 43مم
القطر
 14.4مم
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
آي 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 آي 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 الساعة Big Pilot’s Watch 43

 Spitfireمن الموقع اإللكتروني press.iwc.com
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