
التقويم الدائم األسطوري يعود من جديد إلى مجموعة 
PORTOFINO من دار أي دبليو سي شافهاوزن

شافهاوزن، 23 نوفمبر 2022: دار أي دبليو سي شافهاوزن تعيد التقويم الدائم األسطوري إلى مجموعة Portofino من جديد. يتوفر إصداران، أحدهما 
من الذهب 5N عيار 18 قيراط والثاني من الفوالذ المقاوم للصدأ، وهو أول طراز Portofino من الفوالذ المقاوم للصدأ يشتمل على تقويم دائم. بقطر 
علبة ال يتجاوز 40 ملليمتر، تعتبر ساعة Portofino Perpetual Calendar هي ساعة التقويم الدائم األصغر ضمن مجموعات دار أي دبليو سي 
حتى اآلن. ينبض كال الطرازين بحركة الكاليبر 82650 من إنتاج دار أي دبليو سي، الذي يتميز بنظام تعبئة بيالتون يشتمل على أجزاء من السيراميك 
واحتياطي طاقة يبلغ 60 ساعة. وباإلضافة إلى نوافذ عرض للتاريخ ويوم األسبوع والشهر، يتميز التقويم أيضا بمؤشر أطوار القمر الدائم من إبداع 

دار أي دبليو سي، الذي ينحرف بمقدار يوم واحد فقط عن مدار قمر األرض كل 577.5 سنة.

ال يوجد أي آلية معقدة أخرى تجسد النهج الهندسي الفريد لدار أي دبليو سي 
كما يجسده التقويم الدائم. هذا التقويم، الذي ابتكره كبير صانعي الساعات 
السابق كيرت كالوس خالل الثمانينيات ويتألف مما ال يقل عن 100 قطعة 
منظمة ببراعة، يتميز بمستوى فائق من التحكم الذاتي وسهولة االستخدام. 
وبإمكان هذا البرنامج الميكانيكي تمييز األطوال المختلفة للشهور وإدراج 
اليوم الكبيس كل أربع سنوات في نهاية شهر فبراير بشكل أوتوماتيكي. كما 
يمكنه العمل بشكل متواصل دون أي تدخل يدوي حتى عام 2100، نظرا 
لحذف السنة الكبيسة بشكل استثنائي طبقا للتقويم الميالدي. وعالوة على 
نظًرا ألن جميع  الضبط،  تاج  باستخدام  ببساطة  التقويم  تقديم  يمكن  ذلك، 

نوافذ العرض متزامنة تماًما.

 Portofino Perpetual Calendar الساعة  خالل   من 
إلى  هذه  األسطورية  الساعة  آلية  تعود   ،)3444 المرجعي  )الرقم 
مجموعة Portofino. يتوفر إصداران، أحدهما ياتي بعلبة ساعة استانلس 
بالروديوم  مطلية  ومؤشرات  وعقارب  بالفضة  مطلي  مينا  مع  ستيل 
يتم فيها تقديم  التي  المرة األولى  )الرقم المرجعي IW344601( – وهي 
طراز Portofino بتقويم دائم في هذه العلبة الكالسيكية والمتينة. أما الطراز 
مطلي  ومينا  قيراطا   18 عيار   5N الذهب  من  ساعة  بعلبة  فيأتي  اآلخر 
 .)IW344602 بالفضة وعقارب ومؤشرات مطلية بالذهب )الرقم المرجعي

األمثل  الخيار  Portofino Perpetual Calendar هي  الساعة  أن  كما 
الدائم هو  التقويم  هذا  أفضل.  مقاسا أصغر ومستوى راحة  يفضلون  لمن 
ساعة  علبة  بقطر  سي،  دبليو  أي  دار  مجموعات  ضمن  حالًيا  األصغر 
ال يتجاوز 40 ملليمتر. كال الطرازين مزودين بسوارات زرقاء مصنوعة 
طبيعي  تشطيب  ذات  السوارات  للتتبع.  القابل  السويسري  العجل  جلد  من 

وناعم وتتميز بمظهر عصري وفاخر.

درجة كبيرة من العمل الذاتي

التاريخ  بيان  يتم  حيث  فرعية.  عدادات  ثالث  على  التقويم  بيانات  تظهر 
بموضع  األسبوع  ويوم   6 الساعة  بموضع  والشهر   3 الساعة  بموضع 
الساعة 9. وتضم نافذة عرض يوم األسبوع مؤشر صغير للسنة الكبيسة: 
وهو عبارة عن حرف "L" يشير إلى السنة الكبيسة، ويقوم التقويم أوتوماتيكيا 
نافذة  الطراز،  البارزة في هذا  السمات  فبراير. ومن  29 من  يوم  بإضافة 
التاريخ  عرض  نافذة  في  مدمجة  وهي  دائم.  بشكل  القمر  أطوار  عرض 
ويظهر بها القمر على خلفية سماء الليل المزدانة بالنجوم. وهو تقويم متناهي 
الدقة لدرجة أنه ال ينحرف عن مدار قمر األرض إال بمعدل يوم واحد كل 

577.5 عاًما، وذلك بفضل مجموعة تروس التخفيض المحسوب بدقة.
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82650 من إنتاج دار أي دبليو سي   الكاليبر 
مع نظام تعبئة بيالتون

التقويم  وحدة  بإدارة  دبليو سي  أي  بدار  المصنوع   82650 الكاليبر  يقوم 
باستخدام نبضة تحويل واحدة أثناء الليل. وهو يتيح إلقاء نظرات اإلعجاب 
على آلية الحركة أنيقة التشطيب عبر الظهر الشفاف من زجاج السافاير. 
كما يشتمل على نظام تعبئة أوتوماتيكي عالي الكفاءة قام بتطويره المدير 
الفني السابق لدار أي دبليو سي، السيد ألبرت بيالتون في حقبة الخمسينيات. 
الرئيسي  النابض  في  ساعة   60 البالغ  الطاقة  احتياطي  باختزان  ويقوم 
باعتمادية فائقة مستخدما أدنى حركات الثقل المتذبذب في االتجاهين. أجزاء 
نظام التعبئة األوتوماتيكي المعرضة للضغوط، مثل الكامة التي تتخذ شكل 
القابل  غير  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك  من  مصنوعة  والمسننات،  قلب 
بشارة  الدّوار  الجزء  يتميز  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تقريبا.   للتآكل 
التزام  الخالص، والتي تجسد  الذهب  المميزة من   “Probus Scafusia”

دار أي دبليو سي القوي بالتميز الفني والجودة واالستدامة.

بشكل  متاحة   Portofino Perpetual Calendar ساعة  تكون  سوف 
فوري لدى متاجر أي دبليو سي وموزعيها المعتمدين أو عبر اإلنترنت من 
جميع  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .IWC.com اإللكتروني  الموقع  خالل 
الساعات مؤهلة للتسجيل في برنامج My IWC care ومن ثم االستفادة من 

تمديد لمدة 6 سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود لمدة عامين
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام تعبئة أوتوماتيكي بيالتون – تقويم دائم بنافذة لعرض التاريخ واليوم والشهر والسنة الكبيسة وعرض دائم 
ألطوار القمر – عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف – خلفية علبة الساعة شفافة من السافاير

الحركة

82650 الكاليبر 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

46 المجوهرات  
60 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

 المواد  الرقم المرجعي IW344601: علبة من الفوالذ المقاوم للصدأ، مينا مطلي بالفضة، 
عقارب ومؤشرات مطلية بالروديوم، سوار أزرق من جلد العجل

  الرقم المرجعي IW344602: ذهب 5N عيار 18 قيراط، مينا مطلي بالفضة، عقارب 
ومؤشرات مطلية بالذهب، سوار أزرق من جلد العجل 

كريستال سافاير، حافة مقّوسة، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين  الزجاج 
5 بار مقاومة للماء 
40 مم القطر 

12.7 مم االرتفاع 

PORTOFINO PERPETUAL CALENDAR ساعة 

IW344601 / IW344602 الرقم المرجعي: 
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

دار أي دبليو سي شافهاوزن شركة رائدة في صناعة الساعات السويسرية 
الفاخرة والتي يقع مقرها في شافهاوزن بالجزء الشمالي الشرقي من سويسرا. 
وتُغطي الدار قطاًعا كاماًل من الساعات األنيقة إلى الساعات الرياضية بفضل 
 .Pilot مجموعاتها المتمثلة في ساعات »بورتوغيزر كرونوغراف« وساعات
تشتهر دار أي دبليو سي، التي تأسست عام 1868 على يِد صانع الساعات 
والمهندس األمريكي البارع فلورنتين أريوستو جونز، بالنهج الهندسي الفريد 
في صناعة الساعات، والذي يجمع بين أفضل مستويات 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 Perpetual Calendar يمكن تنزيل صور ساعة
press.iwc.com الجديدة مجانا من الموقع

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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