
 “IWC LAKE TAHOE” الكرونغرافان باللون األبيض 
واألخضر ”IWC WOODLAND“ من السيراميك ينضمان إلى 
تشكيلة TOP GUN لساعات PILOT التابعة لدار أي دبليو سي

شافهاوزن، 30 مارس 2022 - بالتزامن مع افتتاح معرض الساعات »ساعات وعجائب« Watches and Wonders في مدينة جنيف، تزيح دار أي دبليو 
سي شافهاوزن الستار عن كرونوغرافين جديدين من تشكيلة TOP GUN من السيراميك الملون في عائلة ساعات Pilot. يتميز اإلصدار ”Lake Tahoe“ من 
الساعة من   “Woodland” اإلصدار  يجمع  أسود.  وميناء  األبيض  السيراميك  من  بعلبة   Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN  الساعة 

من  علبة  خلفية  مع  وتاج ضبط  انضغاطية  بأزرار  مزود  وميناء  الداكن  األخضر  السيراميك  من  علبة  بين   Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN

السيراتنيوم® باللون األسود المطفأ. وكال الساعتين تنبضان بآلية الحركة كاليبر 69380 من صنع دار أي دبليو سي. وسيقتصر اإلنتاج السنوي من الطرازات الجديدة 
على 1000 قطعة فقط لكل منها.

األسود  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك  من  علبة  مع  مزدوج  كرونوغراف 
وخلفية علبة من التيتانيوم كان بمثابة إبداع مميز لتشكيلة TOP GUN في 
رحاب عائلة Pilot من دار أي دبليو سي عام 2007. ومنذ ذلك الحين، 
 ،TOP GUN لتشكيلة  المميزة  السمة  هي  المتطورة  المواد   أصبحت 
قدمت   ،2019 عام  في  المميز.  الفني  مظهرها  عليها  يضفي   مما 
الساعة  من   “Mojave Desert” اإلصدار  سي  دبليو  أي   دار 
Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN الطراز األول من تشكيلة 
ساعات TOP GUN من السيراميك باللون الرملي. واليوم، تكمل دار أي 
دبليو سي التشكيلة بكرونوغرافين جديدين من السيراميك األبيض واألخضر.

يوضح السيد كريستوف غرينجير-هير، المدير التنفيذي لدار أي دبليو سي 
شافهاوزن قائًل: »ال تؤكد تلك الكرونوغرافات الجديدة فقط على خبرة دار 
أي دبليو سي العريقة والواسعة في مجاالت الكرونوغرافات الُمصنعة كلًيا 
داخل الدار والمواد المتطورة. وإنما يعكس السيراميك األبيض واألخضر 
الُمستخدم في علب الساعات أيًضا التطور الحالي لتشكيلة TOP GUN من 
مجموعة تركز بشكل أساسي على األداء إلى إبداع تصميم جريء وتعبير 

عن أسلوب حياة مميز«.

بها  أعجب  التي  الرائعة  الطبيعية  والمناظر  الرسمي  الزي  لون  »ألهم 
الطيارون ساعتنا الكرونوغراف الجديدة. وأضاف كريستيان نوب، كبير 
غير  هندسية  عملية  في  شافهاوزن.  سي  دبليو  أي  في  التصميم  مسؤولي 
 - السيراميك  من  تماما  جديدين  لونين  بتطوير  قمنا   مسبوقة، 
”IWC Lake Tahoe“ األبيض واألخضر ”IWC Woodland“ - وقمنا 
بمطابقة جميع المكونات األخرى للساعات بدقة مع هذه الظلل الجديدة«.

ما  كثيرا  جبلية  منطقة  وهي  ونيفادا،  كاليفورنيا  بين  تاهو  بحيرة   تقع 
األمريكية.  للبحرية  التابعة   TOPGUN مدرسة  طيارو  فوقها   يحلق 
هذه  العذبة  المياه  بحيرة  حول  الشتوية  الطبيعية  المناظر   أثرت 
الساعة  تصميم  على  األبيض  الرسمي  الزي  إلى   باإلضافة 
 Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN “Lake Tahoe” 

من  بعلبة  الكرونوغراف  ساعة  تتميز   .)IW389105 المرجعي.  )الرقم 
السيراميك األبيض بطول 44.5 مم، وميناء أسود داكن، وعقارب سوداء 
السيراميك باسم  مطلية بمواد مضيئة. حددت أي دبليو سي وبانتون لون 
”IWC Lake Tahoe“. األزرار االنضغاطية وتاج الضبط مصنوعة من 
التصميم  ويبرز  التيتانيوم.  من  مصنوعة  العلبة  وخلفية  الصلب  الفوالذ 
الملفت لألنظار بالسوار المطاطي باللون األبيض المتناغم مع نقش مميز.
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ألهمت بدالت الطيران الخاصة بالطيارين البحريين الدرجة اللونية المميزة 
 Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN من ساعة “Woodland” لإلصدار
الساعة  في  األخضر  اللون  استخدام  يتم   .)IW389106 المرجعي )الرقم 
من  المصنوعين  والميناء  للعلبة  حديثا  المطورة   “IWC Woodland”
السيراميك، في حين تتم طباعة األرقام وعلمات الساعات بدرجة لونية 
أفتح. األزرار االنضغاطية وخلفية علبة مصنوعة من السيراتنيوم® باللون 
األسود المطفأ. وقد تم تطوير هذه المادة بواسطة دار أي دبليو سي وهي 
تجمع بين خفة التيتانيوم وسلمته الهيكلية وبين الصلبة ومقاومة الخدش 
األخضر  باللون  المطاطي  بالسوار  التصميم  ويكتمل  السيراميك.  مثل 

المتناغم ببطانة قماشية.

وكلتا الساعتين تنبضان بالكاليبر 69380 من صنع دار أي دبليو سي، وهو 
كرونوغراف متين واعتمادي بتصميم الطارة العمودية. باإلضافة إلى ذلك، 
فهي تتميز بعلب داخلية من الحديد المطاوع لحماية آلية الحركة الخاصة بها 
من تأثيرات المجاالت المغناطيسية. وقد تم تأمين الزجاج األمامي بشكل 
الهواء. تتمتع كلتا الساعتين  المفاجئ في ضغط  خاص لتحمل االنخفاض 
 TOP GUN بار وتتألقان بشعار   6 إلى  للماء حتى عمق يصل  بمقاومة 

األيقوني كنقش على خلفية العلبة.

هندسة ألوان غير مسبوقة

أضاف استخدام السيراميك الملون في كرونوغرافاتTOP GUN الجديدة 
مرحلة إضافية من التعقيد إلى عملية التصميم والتصنيع. من خلل اإلصدار 
سي  دبليو  أي  قامت   ،“IWC Woodland” و   “IWC Lake Tahoe”
هو  الرئيسي  التحدي  كان  السيراميك.  من  تماما  جديدين  لونين  بتصميم 
تكييف ظلل السيراميك األبيض واألخضر المطورة حديثا مع العديد من 
المكونات األخرى المصنوعة من مواد مختلفة - لكل منها خصائص فريدة 
وعملية تصنيع محددة - مثل الميناء والعقارب وسوارات مطاطية وبطانات 

قماشية، وحتى الطلء المضيء.

خبرة واسعة بالسيراميك الملون

في ثمانينيات القرن الماضي، قامت دار أي دبليو سي بتنفيذ عمل رائد في 
للخدش  والمقاومة  الصلبة  المادة  هذه  الدار  استخدمت  السيراميك.  مجال 
 Da Vinci Perpetual Calendar لساعة   1986 عام  في  مرة  ألول 
تشكيلة  في  مرة  ألول  السيراميك  خلفية   .)3755 المرجعي   )الرقم 
 Pilot’s Chronograph Ceramic عام 1994 من خلل ساعة Pilot ساعات
)الرقم المرجعي 3705(. وفي وقت مبكر من الثمانينيات، قامت دار أي 
دبليو سي أيًضا بتجربة ألوان مختلفة وأنتجت سلسلة صغيرة أو نماذج أولية 

من السيراميك األبيض واألزرق واألخضر وحتى الوردي.

يعد إنتاج علب الساعات من السيراميك الملون عملية شاقة بشكل خاص. 
وإلعطاء  فريدة.  وتصنيع  صياغة  عملية  نتيجة  هي  ساعة  علبة  كل 
السيراميك لونه، يتم دمج أكسيد الزركونيوم مع أكاسيد معدنية أخرى. حيث 
تتطلب كل درجة لونية مواد خام مختلفة ونسبة خلط محددة. باإلضافة إلى 
سبيل  على   - الخاصة  وظروفها  التصنيع  عملية  تتواءم  أن  يجب  ذلك، 
المثال، درجة حرارة ومدة عملية التصليد الحراري - مع السيراميك الملون 
متطلبات  أيًضا  الملون  السيراميك  يتطلب  ذلك،  على  وعلوة  ومكوناته. 

أعلى بكثير بالنسبة لنقاء المواد الخام.

الساعة  من   “Woodland” و   “Lake Tahoe” اإلصدار   يتوفر 
أي  دار  بوتيكات  لدى   Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN
 دبليو سي وموزعيها المعتمدين أو عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 
 My IWC Care جميع الساعات مؤهلة للتسجيل في برنامج .IWC.com
المحدود  القياسي  الدولي  للضمان  سنوات   6 لمدة  تمديد  من   واالستفادة 

لمدة عامين.
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الخصائص

آلية حركة كرونوغراف ميكانيكية – نافذة عرض للتاريخ واليوم – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – عقرب ثواني 
صغير قابل لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد 

للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء – إنتاج سنوي محدود يبلغ 1000 قطعة

الحركة

69380 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

33 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة ساعة من السيراميك، خلفية علبة من التيتانيوم، تاج ضبط وأزرار انضغاطية من االستانلس 
ستيل، ميناء أسود، عقارب سوداء، سوار مطاطي أبيض مع إبزيم قابل للطي

كريستال سافير، محدب، طلء مضاد للنعكاس على الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 

44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

بايلوت ساعة  من  غان  توب   إصدار 
”LAKE TAHOE“ كرونوغراف 

IW389105 الرقم المرجعي: 
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الخصائص

آلية حركة كرونوغراف ميكانيكية – نافذة عرض للتاريخ واليوم – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – عقرب ثواني 
صغير قابل لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد 

للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء – إنتاج سنوي محدود يبلغ 1000 قطعة

الحركة

69380 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

33 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

انضغاطية، وأزرار  ضبط  تاج  السيراتنيوم®،  من  علبة  خلفية  السيراميك،  من  ساعة   المواد  علبة 
ميناء أخضر، عقارب سوداء، سوار مطاطي أخضر ببطانة قماشية وإبزيم بسن

كريستال سافير، محدب، طلء مضاد للنعكاس على الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 

44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

بايلوت ساعة  من  غان  توب   إصدار 
”WOODLAND“ كرونوغراف 

IW389106 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 خلل القيام بذلك، لم يرسي 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 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العملء. تعتبر آي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
بتفضيل والسيراتنيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد   من 

الدار  إبداعات  تجسد  الزخرفة،  من  أكثر  الوظيفة«  يتبع  »الشكل  مبدأ 
أثناء  وطموحاته  صاحبها  أحلم  الخالدة  الساعات  لصناعة  السويسرية 

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 آي دبليو سي أيًضا مع 

المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 يمكن تنزيل صور إصدار توب غان من ساعة بايلوت
كرونوغراف ”Lake Tahoe“ وإصدار توب غان من ساعة بايلوت 

 كرونوغراف ”Woodland“ مجاًنا من الموقع
press.iwc.com اإللكتروني

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العلقات 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 

watchesandwonders2022#
IWCTopGun#
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