
 دار أي دبليو سي شافهاوزن تعزز مجموعة 
 PORTOFINO AUTOMATIC 34 

 للسيدات مع تعقيدات نهارية وليلية 
 وأساور من جلد العجل 

وسوار معدني جديد

دار شافهاوزن 8 سبتمبر 2022: كجزء من التحديث الشامل لخط إنتاج Portofino الخاص بها، قامت دار أي دبليو سي شافهاوزن بإعادة صياغة 
 Portofino Automatic للسيدات. وتنضم إلى هذه المجموعة من ساعات السيدات األنيقة ساعة Portofino Automatic 34 وتوسيع مجموعة
 Portofino Automatic 34 بحجم 34 ملم تتميز بتعقيدات ليلية ونهارية مذهلة. تم تطوير ساعة Portofino وهي أول ساعة ،Day & Night 34

الكالسيكية في العديد من التفاصيل وهي متوفرة في 6 إصدارات جديدة. وتم تجهيز المجموعة بأكملها إما بأساور من جلد العجل أو سوار من االستانلس 
ستيل عالي الجودة المكون من 5 وصالت التي تم تطويرها حديثا.

ونقاء  بحداثة  تتميز  الجودة،  عالية  ساعة  هي   Portofino ساعة 
متعددة  فهي  والخالد،  الكالسيكي  تصميمها  وبفضل  تصاميمها. 
غير  مالبس  مع  بسهولة  تنسيقها  ويمكن  ال يصدق  بشكل  االستخدامات 
رسمية أو أنيقة. مع قطر علبة الساعة المنخفض الذي يبلغ 34 ملم، تعد 
المعاصم  من  لمزيد  األمثل  الخيار   Portofino Automatic 34 ساعة 
لهذا  األولي  بعد اإلطالق  االرتداء.  توفر راحة ممتازة في  فهي  الرقيقة 
الطراز في عام 2019، تقوم دار أي دبليو سي حالًيا بتوسيع المجموعة 

وترقية هذه الساعة النسائية الناجحة بالعديد من التفاصيل.

 ماسات أكبر حجًما 
وإعدادات مطورة

بالنسبة للطرازات التي تتميز بإطارات مرصعة بالماس، تم تطوير شكل 
علبة الساعة الستيعاب أحجار أكبر يبلغ طولها 1.7 ملم. تم تزيين المينا 
وعلبة الساعة الخاصة بهذه اإلصدارات بـ 66 ماسة يبلغ مجموعها حوالي 
الماس  يعكس  المطور،  اإلعداد  وبسبب  ذلك،  إلى  باإلضافة  قيراط.   1
الضوء بشكل أفضل ويمتاز بحضور أكثر وضوًحا وتألًقا. كما طبقت دار 
أي دبليو سي طراًزا جديًدا من التشطيبات على شكل أشعة الشمس على 
رقة  أكثر  تبدو  المينا  تجعل  للسطح  المعالجة  هذه  بالفضة.  المطلية  المينا 

وأكثر رقًيا.

 سوار من جلد العجل أو 
أساور جديدة من الفوالذ الصلب

جديدة.  بأساور  حالًيا   Portofino Automatic 34 مجموعة  تجهيز  تم 
القابل  الفراشة  إبزيم  مع  العجل  جلد  من  بأساور  الموديالت  بعض  تتميز 
للطي. هذه األساور لها لمسة نهائية طبيعية وناعمة وتتميز بمظهر عصري 
تم تزويد اإلصدارات األخرى بسوار من االستانلس ستيل عالي  وفاخر. 
الجودة المكون من 5 وصالت تم تطويره حديًثا بأسطح مصقولة وحريرية. 
هذا السوار المتطور ذو التصميم العصري مريح للغاية في االرتداء. تتميز 
جميع الطرازات بنظام التغيير السريع، مما يجعل من الممكن تغيير السوار 

أو اإلسورة باستخدام أداة صغيرة مزودة مع كل ساعة.
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ساعة Portofino Automatic Day & Night 34 هي أول ساعة من 
طراز Portofino 34 ملم بتعقيد ليلي ونهاري شاعري، والذي يصور لك 
الوقت بشكل فيه سحر خاص. يدور القرص عند الساعة 6 حول  مرور 
محوره مرة كل 24 ساعة ويشير إلى ما إذا كان الوقت الحالي لياًل أم نهاًرا. 
وعند الظهر أو منتصف الليل، تظهر الشمس أو يظهر القمر في المنطقة 
العلوية من الشاشة. ويتطابق لون األجرام السماوية مع العقارب والزخارف.

 :IW659802 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الذهب 5N عيار 18 قيراط مصقولة بـ 54 ماسة، ومينا 
مطلية بالفضة مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، 
مع سوار من جلد العجل باللون الرمادي الداكن مزود بنظام التغيير السريع

 :IW659801 الرقم المرجعي
زرقاء  ومينا  ماسة،   54 بـ  المصقولة  الصلب  الفوالذ  من  الساعة  علبة 
مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من 

جلد العجل األزرق مع نظام التغيير السريع

 :IW459801 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الفوالذ الصلب، ومينا مطلية بالفضة مصقولة بـ 12 ماسة، 
وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، سوار من جلد العجل باللون الرمادي 

الداكن مع نظام التغيير السريع

تم طرح ساعة Portofino Automatic 34 ألول مرة ضمن المجموعة 
عام  منذ  للسيدات   Portofino ساعات  تراث  وتواصل   2019 عام  في 
1980. ومن خالل هذا الطراز، تقدم دار أي دبليو سي ساعة غير متكلفة 
ولكنها أنيقة بحجم يمكن ارتداؤه بسهولة للنساء. تتميز اإلصدارات المطورة 
القابل  الفراشة  بإبزيم  العجل  جلد  من  وأساور  جديدة،  ألوان  بمجموعات 

للطي، وسوار جديد ذي 5 وصالت من االستانلس ستيل.

 :IW357415 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ومينا باللون األخضر مصقولة 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل 

باللون األخضر ومزود بنظام التغيير السريع

 :IW357414 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ومينا مطلية بالفضة المصقولة 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل 

باللون الرمادي الداكن مزود بنظام التغيير السريع

 :IW657601 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الفوالذ الصلب مصقولة بـ 54 ماسة، ومينا مطلية بالفضة 
مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من 

الفوالذ الصلب مزود بنظام التغيير السريع
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 :IW357413 الرقم المرجعي
علبة ساعة من الفوالذ الصلب، ومينا زرقاء مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب 
بنظام  مزود  الصلب  الفوالذ  من  سوار  مع  بالروديوم،  مطلية  وزخارف 

التغيير السريع

 :IW357412 الرقم المرجعي
ماسة،   12 بـ  مصقولة  خضراء  ومينا  الصلب،  الفوالذ  من  ساعة  علبة 
باللون  العجل  جلد  من  سوار  مع  بالروديوم،  مطلية  وزخارف  وعقارب 

األخضر مزود بنظام التغيير السريع

 :IW357411 الرقم المرجعي
مصقولة  التي  بالفضة  مطلية  ومينا  الصلب،  الفوالذ  من  ساعة  علبة 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل 

باللون األزرق المزود بنظام التغيير السريع

 Portofino Automatic Day & Night 34 طرازات  تتوفر 
و Portofino Automatic 34 الجديدة اعتباًرا من خريف عام 2022 من 
خالل متاجر دار أي دبليو سي أو شركاء البيع بالتجزئة المعتمدين أو عبر 
برنامج  في  للتسجيل  مؤهلون  وهم   .IWC.com اإلنترنت  على  موقعنا 
My IWC Care مع الضمان المحدود القياسي الذي يبلغ مدته 6 أعوام مع 

االستفادة من الضمان الدولي المحدود لمدة عامين.
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الخصائص

آلية الحركة الميكانيكية - عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف - شاشة نهارية وليلية - نظام التغيير السريع لسهولة تغيير السوار

الحركة

35180 الكاليبر 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

24 المجوهرات  
50 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  الرقم المرجعي IW659802: علبة من الذهب 5N عيار 18 قيراط مصقولة بـ 54 ماسة، ومينا 
مطلية بالفضة مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل 

باللون الرمادي الداكن
  الرقم المرجعي IW659801: علبة ساعة من الفوالذ الصلب مصقولة بـ 54 ماسة، ومينا زرقاء 
مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من جلد العجل باللون األزرق

مصقولة  بالفضة  مطلية  ومينا  الصلب،  الفوالذ  من  ساعة  علبة   :IW459801 المرجعي    الرقم 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل باللون الرمادي الداكن

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

PORTOFINO AUTOMATIC DAY & NIGHT 34 ساعة

IW659802 / IW659801 / IW459801 الرقم المرجعي 
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الخصائص

آلية الحركة الميكانيكية – عقرب ثوان مركزي قابل لإليقاف – نظام التغيير السريع لسهولة تغيير السوار

الحركة

35100 الكاليبر 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

25 المجوهرات  
42 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  الرقم المرجعي IW357415: علبة ساعة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ومينا خضراء مصقولة 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل باللون األخضر

  الرقم المرجعي IW357414: علبة ساعة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ومينا مطلية بالفضة 
مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل باللون الرمادي 

الداكن
  الرقم المرجعي IW657601: علبة ساعة من الفوالذ الصلب مصقولة بـ 54 ماسة، ومينا مطلية 
بالفضة مصقولة بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من الفوالذ الصلب

مصقولة  األزرق  باللون  ومينا  الصلب،  الفوالذ  من  ساعة  علبة   :IW357413 المرجعي    الرقم 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من الفوالذ الصلب

  الرقم المرجعي IW357412: علبة ساعة من الفوالذ الصلب، ومينا خضراء مصقولة بـ 12 ماسة، 
وعقارب وزخارف مطلية بالروديوم، مع سوار من جلد العجل باللون األخضر

  الرقم المرجعي IW357411: علبة ساعة من الفوالذ الصلب، ومينا مطلية بالفضة التي مصقولة 
بـ 12 ماسة، وعقارب وزخارف مطلية بالذهب، مع سوار من جلد العجل باللون األزرق

كريستال سافير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين  الزجاج 
)IW3574 ( / 3 بار )الرقم المرجعيIW6576 5 بار )الرقم المرجعي مقاومة للماء 

34 مم القطر 
)IW3574 ( / 8.7 مم )الرقم المرجعيIW6576 8.9 مم )الرقم المرجعي االرتفاع 

PORTOFINO AUTOMATIC 34 الساعة

IW357415 / IW357414 / IW657601 / IW357413 / IW357412 / IW357411 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. 
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات Portugieser وساعات 
Pilot. تشتهر دار أي دبليو سي، التي تأسست عام 1868 على يِد صانع 
بالنهج  جونز،  أريوستو  فلورنتين  البارع  األمريكي  والمهندس  الساعات 
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 Automatic Day & يمكنك تنزيل صور ساعة
Night 34 و Portofino Automatic 34 مجاًنا من موقعنا 

press.iwc.com
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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