دار أي دبليو سي شافهاوزن تقدم الساعة الرسمية لفريق
MERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™
شافهاوزن/ميامي 5 ،مايو  – 2022بمناسبة افتتاح سباق الجائزة الكبرى  ،Miami Grand Prix™كشفت دار أي دبليو سي شافهاوزن وفريق

 MERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™عن الساعة الرسمية األولى للفريق .تتميز ساعة Pilot’s Watch Chronograph 41

 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”بميناء أسود مع نقوش وإضاءة تحمل توقيع الفريق بلون بتروناس األخضر،
وهي مصنوعة من تيتانيوم الفئة  5المتين وخفيف الوزن .تأتي الساعة الكرونوغراف ،التي ينبض بداخلها حركة الكاليبر  69385من إنتاج دار أي
دبليو سي ،بسوارين مصنوعين من جلد العجل والمطاط وقابلين للتبديل بسرعة وسهولة بفضل نظام التبديل ® EasX-CHANGEالمدمج .تتوفر ساعة
الفريق للشراء حصريا عبر الموقع .iwc.com

دار أي دبليو سي شافهاوزن هي الشريك الهندسي الرسمي لفريق
 MERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™منذ عام .2013
وفي الوقت الذي تجتمع فيه نخبة رياضة سباقات السيارات بوالية فلوريدا
لحضور حفل افتتاح سباق الجائزة الكبرى ،Miami Grand Prix ™أعلن
المدير التنفيذي لدار أي دبليو سي ،السيد كريس غرينغر-هير ،ومدير وقائد
فريق  MERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™السيد
توتو وولف ،عن نتيجة التعاون األخير بينهما :ألول مرة خالل شراكتهم
طويلة األجل ،قامت أي دبليو سي بابتكار ساعة رسمية للفريق .سيقوم الفريق
بارتداء هذه الساعة ،بما في ذلك المصممين وخبراء الديناميكا الهوائية
ومهندسي السباق والقائمين بالتخطيط والميكانيكيين.
«تتمحور صناعة كل من الساعات الفاخرة والسباقات حول الدقة والحرفية
وهندسة األداء .لكن العامل البشري  -الشغف والحب والتفاني هو الذي يصنع
الفرق بين ما هو رائع وعظيم .وقد وضح السيد كريس غرينغر هير ،الرئيس
التنفيذي لدار أي دابليو سي شافهاوزن «تصف هذه الفكرة تما ًما شراكتنا طويلة
األمد مع فريق MERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™
ونحتفل بهذه الشراكة بإطالق ساعة الفريق الجديدة في ميامي».

بنيناها مع دار أي دبليو سي على مدار العقد الماضي .إنني أتطلع إلى رؤية
الساعة على معصم أعضاء الفريق على جانب المضمار في ميامي في
نهاية هذا األسبوع».
ساعة Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-
( AMG Petronas Formula One™ Team”الرقم المرجعي
 )IW388108مصنوعة من تيتانيوم الفئة  5المتين وخفيف الوزن .نظرا
لتميزه بأعلى نسبة قوة إلى كثافة مقارنة بأي معدن ،يجري استخدام
التيتانيوم أيضا على نطاق واسع في هندسة السيارات إلنتاج أجزاء السيارة
المعرضة لضغوط هائلة ،مثل صمامات المحرك .وعالوة على ذلك ،يتميز
التيتانيوم ً
أيضا بمقاومة فائقة للتآكل .بعد القطع والتشكيل والسفع الرملي،
يحتفظ السطح بلمعان رمادي جذاب .ويكتمل التصميم المميز بميناء أسود
مع نقوش وإضاءة تحمل توقيع الفريق بلون بتروناس األخضر .يظهر
الكاليبر  69385من إنتاج دار أي دبليو سي ،آلية الحركة كرونوغراف
بتصميم الطارة العمودية الكالسيكي يتألف من  231قطعة مستقلة ،من
خالل خلفية الساعة المصنوعة من زجاج السافاير .يعمل نظام التعبئة ثنائي
االتجاه على تكوين احتياطي طاقة يبلغ  46ساعة.

وأضاف السيد توتو وولف ،مدير وقائد فريق MERCEDES-AMG

« :PETRONAS Formula One™يسعدنا الكشف عن أول ساعة
رسمية للفريق قمنا بتطويرها مع دار أي دبليو سي .إنها تعد بمثابة تأكيد
على روح الوحدة والشعور باالنتماء داخل فريقنا وشاهد على العالقة التي

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

حزامان إلضفاء مزيد من المرونة

فريقMERCEDES-AMG PETRONAS Formula One™

يأتي مع ساعة الكرونوغراف حزامان مختلفان :أحدهما حزام من جلد
العجل األسود المنقوش ،واآلخر حزام مطاطي أخضر .بفضل نظام
 EasX-CHANGE®المدمج ،يمكن تبديل الحزامين بسرعة وسهولة بلمسة
زر دون استخدام أدوات إضافية .خيارات األحزمة المختلفة وإمكانية
التبديل السهلة تجعل الساعة Pilot’s Watch Chronograph 41
Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”
ساعة رياضية متعددة االستخدامات.

فريق  Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Teamهو
فريق عمل مرسيدس-بنز ،الذي ينافس في ذروة منافسات رياضة سباقات
السيارات  -بطولة العالم  .FIA Formula One™الفورميال وان ليست
كأي شيء آخر في مجال الرياضة .إنها تمثل تحديا تقنيا وبشريا صعبا،
حيث تجمع بين أحدث التقنيات الحديثة واالبتكار واإلدارة فائقة األداء
والعمل الجماعي المتميز .في فريق Mercedes-AMG Petronas
 ،Formula One™تعمل مجموعة من األشخاص المتحمسين والمصممين
على تصميم وتطوير وتصنيع السيارات التي يقودها لويس هاميلتون بطل
العالم لسبع مرات والنجم الصاعد جورج راسل .وضع الفريق معيارا جديدا
للنجاح في سباقات  F1خالل العصر الحالي من استخدام المحركات الهجينة
في سباقات السيارات ،حيث تمكن من الفوز ببطولة العالم للسائقين
والصانعين ألعوام  2014و  2015و  2016و  2017و  2018و 2019
و  2020على التوالي ،وبطولة الصانعين في عام  .2021خالل تلك
المواسم التي حصد فيها األلقاب ،حقق الفريق ً 111
فوزا ،و  232صعودا
على منصة التتويج ،و  118ألول المنطلقين ،و  81أسرع لفة ،و  53احتالال
للمركزين األول والثاني من  160بداية سباق.

مجهود جماعي يحطم األرقام القياسية
يحمل فريق  Mercedes-AMG Petronas Formula One™الرقم
القياسي أللقاب بطوالت الصانعين المتتالية ،من خالل فوزه بثماني بطوالت
بين موسمي  2014و  .2021ولم يفز أي فريق آخر من فئة النخبة برياضة
سباقات السيارات بهذا العدد من األلقاب المتتالية للفريق .خالل تلك المواسم
التي حصد فيها األلقاب ،حقق الفريق ً 111
فوزا ،و  232صعودا على
منصة التتويج ،و  118ألول المنطلقين ،و  81أسرع لفة ،و  53احتالال
للمركزين األول والثاني من  160بداية سباق .يقف وراء هذه اإلنجازات
فريق مكون من أكثر من  900محترفا ،بما في ذلك عدة مئات من
المهندسين المؤهلين على درجة عالية من الكفاءة .بداخل المراكز التقنية
للفريق في براكلي وبريكسوورث ،شمال غرب لندن ،يقومون بتصميم
وتطوير وتصنيع وتجميع وتشغيل السيارات الفائزة بالبطولة بقيادة لويس
هاميلتون وجورج راسل على حلبات السباق بجميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد :عام واحد على :إعالن فريق  Mercedes-AMG F1عن
تقدم إيجابي في برنامج  Accelerate 25).(mercedesamgf1.com

واحتفاء بهذا المسعى الجديد ،ستحمل كلتا سيارتي الفريق بكل فخر شعار
أي دبليو سي على نظام الحماية هالو لسيارة السباق  W13في سباق
™.Miami Grand Prix
تتوفر ساعة Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition
 “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”للشراء
حصريا عبر الموقع  .IWC.comباإلضافة إلى ذلك ،هذه الساعة مؤهلة
للتسجيل في برنامج  My IWC Careومن ثم االستفادة من تمديد لمدة
 6سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود لمدة عامين.
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الساعة PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41
EDITION “MERCEDES-AMG PETRONAS
Formula One™ TEAM”

الرقم المرجعيI W 3 881 0 8 :

الخصائص

حركة ميكانيكية – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – نافذة عرض للتاريخ واليوم – عقرب ثواني صغير قابل لإليقاف
– تاج ضبط ملولب  -زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء  -خلفية علبة ساعة من السافير الشفاف

الحركة

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

69385

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز
33

 46ساعة
أوتوماتيكية

الساعة

المواد	علبة ساعة من التيتانيوم ،ميناء أسود ،عقارب سوداء ،سوار من جلد العجل األسود المنقوش،
سوار مطاطي أخضر
كريستال سافير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
الزجاج
 10بار
مقاومة للماء
 41مم
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 دار 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 تنزيل الصور الخاصة بالساعة Pilot’s Watch

Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas

 Formula One™ Teamوحفل اإلطالق بسباق الجائزة الكبرى
 Miami Grand Prix™مجانا من الموقع press.iwc.com
لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
البريد اإللكتروني press-iwc@iwc.com
موقع اإلنترنت press.iwc.com
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

موقع اإلنترنت
فيسبوك
يوتيوب
تويتر
لينكدإن
إنستجرام
بنتريست

iwc.com

facebook.com/IWCWatches

youtube.com/iwcwatches

twitter.com/iwc

linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen

instagram.com/iwcwatchesarabia
pinterest.com/iwcwatches
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