
 عارضة األزياء والناشطة البيئية 
 جيسيل بوندشين ترتدي ساعة 

 PORTOFINO CHRONOGRAPH 39 
في حملة دار أي دبليو سي شافهاوزن العالمية الجديدة

 .Portofino شافهاوزن، 8 سبتمبر 2022: دار أي دبليو سي شافهاوزن تطلق حملة إعالنية عالمية بالتعاون مع جيسيل بوندشين إلطالق مجموعتها الجديدة
تفخر الدار السويسرية الراقية بالتعاون مع عارضة األزياء البرازيلية والناشطة البيئية في حملتها اإلعالنية، خاصة في ضوء دورها الجديد كأول مستشارة 
ساعة  ذلك  في  بما   - المتنوعة   Portofino طرازات  جيسيل  ترتدي  الحملة،  هذه  وفي  سي.  دبليو  أي  دار  في  والمجتمعية  البيئية  للمشاريع 

Portofino Chronograph 39 الجديدة المزودة بالكاليبر 69355 من إنتاج دار أي دبليو سي وخلفية علبة من الزجاج السافيري.

تجسد جيسيل بوندشين األناقة واالستدامة بشكل ال مثيل له. وهي سفيرة 
تم  أنه  كما   ،2009 عام  منذ  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  الحسنة  النوايا 
هارفارد  جامعة  مثل  الشهيرة  األكاديمية  المؤسسات  قبل  من  تكريمها 
اللتزامها الطويل األمد بالقضايا البيئية الرئيسية. ومع ذلك، فإن بوندشين 
معروفة بأنها واحدة من أنجح عارضات األزياء في العالم. فطوال مسيرتها 
المهنية التي استمرت 27 عاًما، تم تصويرها من قبل مصورين أسطوريين 
مستشارة  كأول  تعيينها  وبعد  األزياء.  دور  أشهر  مدارج  على  وسارت 
للمشاريع البيئية والمجتمعية في دار أي دبليو سي، اختارت الدار المصنعة 

.Portofino بوندشين لتكون وجه حملتها اإلعالنية الجديدة

مجموعة  من  متنوعة  ساعات  بوندشين  ترتدي  اإلعالنية،  الحملة  في 
 Portofino Chronograph 39 بينها ساعة  الجديدة. ومن   Portofino
)رقم مرجعي IW391502(، التي تجمع بين تصميم Portofino الكالسيكي 
واألنيق مع تعقيدات كرونوغراف رياضي في علبة سهلة االرتداء بحجم 
39 مم. يتميز الكرونوغراف بعلبة من الفوالذ الصلب وميناء مطلية بالفضة 
إنتاج  69355 من  الكاليبر  بالروديوم. ويعتبر  وعقارب وزخارف مطلية 
دار أي دبليو سي بمثابة قلب الساعة النابض. تتيح آلية حركة الكرونوغراف 
القوية والدقيقة بالتصميم الكالسيكي للترس-العمودي قياس أوقات التوقف 
إلقاء نظرات اإلعجاب عليها من خالل  إلى 30 دقيقة ويمكن  التي تصل 
تجهيز  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  السافيري.  الزجاج  من  علبة  خلفية 
الكرونوغراف بسوار باللون البيج مصنوع من جلد العجل السويسري الذي 
يمكن  المدمج،  السريع  التغيير  نظام  وبفضل  بالكامل.  أثره  إقتفاء  يمكن 

تنسيقه بسهولة مع مالبس غير رسمية أو أنيقة. 

تطور شامل للمجموعة

سي  دبليو  أي  دار  تقدم   ،Portofino لخط  الشامل  التطوير  من  كجزء 
مم.   37 و  مم   34 بمقاسات  الجديدة   Portofino طرازات   شافهاوزن 
جديدة  بألوان   Portofino Automatic 34 مجموعة  تعزيز   تم 
ساعة  تفتن  حديًثا.  مصمم  معدني  وسوار  العجل  جلد  من   وأساور 
بتعقيدات  الجميع  الجديدة   Portofino Automatic Day & Night 34
وساعة   Portofino Automatic 37 ساعة  تتميز  مذهلة.  ونهارية  ليلية 
Portofino Automatic Moon Phase 37 بآلية حركة ذاتية التعبئة من 
عائلة كاليبر 32000 من إنتاج دار أي دبليو سي مع احتياطي طاقة يبلغ 

 120 ساعة وخلفية علبة من الزجاج السافيري. 
العلبة  هندسة  تطوير  تم  فقد  باأللماس،  المرصعة  لإلطارات  بالنسبة  أما 
أفضل  بشكل  اآلن  الضوء  تعكس  األكبر حجًما. وهي  األلماس  الستيعاب 

بفضل اإلعداد المطور.

يتوفر كرونوغراف Portofino 39 من خالل متاجر دار أي دبليو سي أو 
موقعنا  على  اإلنترنت  عبر  أو  المعتمدين  بالتجزئة  البيع   شركاء 
IWC.com. باإلضافة إلى ذلك، هذه الساعة مؤهلة للتسجيل في برنامج 
للضمان  سنوات   6 لمدة  تمديد  من  االستفادة  ثم  ومن   My IWC Care

الدولي القياسي المحدود لمدة عامين. 
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الخصائص

آلية الحركة الميكانيكية – وظائف كرونوغراف للدقائق والثواني – عقرب ثواني صغير قابل لإليقاف

الحركة

69355 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

27 المجوهرات  
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة من الفوالذ الصلب، ميناء مطلية بالفضة، عقارب وزخارف مطلية بالروديوم، سوار 
من جلد العجل باللون البيج

كريستال سافير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين  الزجاج 
5 بار مقاومة للماء 
39 مم القطر 
13 مم االرتفاع 

PORTOFINO CHRONOGRAPH 39 ساعة

IW391502 الرقم المرجعي: 
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

دار أي دبليو سي شافهاوزن شركة رائدة في صناعة الساعات السويسرية 
من  الشرقي  الشمالي  بالجزء  شافهاوزن  في  مقرها  يقع  والتي  الفاخرة 
الساعات  إلى  األنيقة  الساعات  من  كاماًل  قطاًعا  الدار  وتُغطي  سويسرا. 
 Portugieser ساعات  في  المتمثلة  مجموعاتها  بفضل  الرياضية 
وساعات Pilot. تشتهر دار أي دبليو سي، التي تأسست عام 1868 على يِد 
صانع الساعات والمهندس األمريكي البارع فلورنتين أريوستو جونز، بالنهج 
أفضل مستويات  بين  الساعات، والذي يجمع  الفريد في صناعة  الهندسي 

الِحَرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.

وعلى مدى أكثر من 150 عاًما من تاريخها، ُعرف عن دار أي دبليو سي قدرتها 
القياس االحترافية واآلليات الوظيفية المعقدة، خاصًة  على صناعة ساعات 
الكرونوغرافات والتقويمات، التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من 
ِقبل العمالء. تُعد دار أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة من 

مواد متطورة مثل السيراتانيوم® وألومنيوم التيتانيوم.

تنتقي دار أي دبليو سي الرائدة في صناعة الساعات االخرة المستدامة المواد 
البيئة. وإلى جانب ركائز  تأثيرها على  لتقليل  إجراءات  بمسؤولية وتتخذ 
الشفافية ومدى التداول والمسؤولية، فإن الدار تصنع ساعات ُصممت لتستمر 
ألجيال قادمة وتُواظب على تحسين كل عنصر من عناصر كيفية صناعة 
منتجاتها وتوزيعها وصيانتها بطريقٍة تتسم بأكبر قدر من المسؤولية. تُجري 
لدعم  عالمًيا  تعمل  التي  المنظمات  مع  أيًضا  دبليو سي شراكات  أي  دار 

األطفال والشباب.

التنزيالت

 Portofino Chronograph 39 يمكنك تنزيل صور ساعة 
 الجديدة وكذلك صور حملة Portofino العالمية مع جيسيل 

press.iwc.com بوندشين مجاًنا من موقعنا

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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