
 PORTOFINO COMPLETE CALENDAR ساعة
 تنضم إلى مجموعة ساعات التقويم 

من دار أي دبليو سي شافهاوزن

شافهاوزن، 9 فبراير 2023: يسر دار أي دبليو سي شافهاوزن أن ُتقدم ساعة Portofino Complete Calendar، وهي أول ساعة مصنوعة من 
الذهب 5N عيار 18 قيراط أو من الفوالذ الصلب ومزودة بوحدة التقويم الكامل الجديدة التي طورتها دار أي دبليو سي. وبفضل انضمامها إلى التقويمات 
الدائمة والسنوية، فإن التقويم الكامل ُيلقي الضوء على الخبرة االستثنائية التي تتمتع بها دار صناعة الساعات السويسرية الفاخرة في هندسة وتصميم 
آليات التقويم المتينة والوظيفية بالغة التعقيد. ويعرض التقويم الكامل اليوم ويوم األسبوع والشهر وطور القمر على عدادين فرعيين وال يحتاج سوى 
 ،Portofino Automatic Pointer Date الضبط اليدوي في نهاية الشهر األقل من 31 يوًما. عالوًة على ذلك، ُتعلن دار أي دبليو سي عن إطالق ساعة

والتي ُتعد أول طراز من طرازات Portofino مزود ببيان التاريخ الوثاب على عداد فرعي عند موضع الساعة 6.

ثالثة طرازات جديدة مزودة  تُقدم  أن  شافهاوزن  دبليو سي  أي  دار  يسر 
بآليات التقويم والتاريخ المعقدة وذلك بعد عودة ظهور التقويم الدائم األيقوني 
في مجموعة ساعات Portofino. وفي ظل التأكيد على المعرفة الواسعة 
هندسة  في  الفاخرة  السويسرية  الساعات  صناعة  لدار  المذهلة  والخبرة 
الطرازات  هذه  فإن  التعقيد،  بالغة  والمتينة  الوظيفية  اآلليات  وتصميم 
المرجعية تعكس أيًضا مالمح التصميم المفعم بالحيوية واألناقة التي تميزت 

بها مجموعة Portofino منذ إبداعها في عام 1984.

وتُعد ساعة Portofino Complete Calendar )الرقم المرجعي 3590(، 
عيار   5N الذهب  من  والمصنوعة  ملليمتر   41 مقاس  علبة  في  المتألقة 
18 قيراًطا أو من الفوالذ الصلب، أول ساعة من دار أي دبليو سي مزودة 
بوحدة التقويم الكامل المطورة حديًثا. ويعرض العداد الفرعي عند موضع 
عند  والشهر  التاريخ  يظهر  بينما  القمر،  وطور  األسبوع  يوم   12 الساعة 
موضع الساعة 6. وتتألف وحدة التقويم من 69 جزًءا فردًيا. وتُدار كل نافذة 
عرض بواسطة مجموعة تروس منفصلة ويمكن ضبطها بشكل مستقل عن 
أزرار  من  اثنين  باستخدام  أو  الضبط  تاج  عبر  األخرى  العرض  نوافذ 
التصحيح الموجودة على جانب علبة الساعة. وال يحتاج التقويم سوى الضبط 
في األشهر األقل من 31 يوًما. ففي آخر الشهر، يجب ضبط التاريخ يدوًيا 
إلى الموضع 31 بواسطة تاج الضبط. وسوف تتقدم جميع نوافذ العرض، 
بما فيها نافذة عرض أطوار القمر فائقة الدقة، بمقدار يوم واحد تلقائًيا بحلول 
منتصف الليل. وتوجد وحدة التقويم مثبتة أعلى الكاليبر 32150 من إنتاج 
دار أي دبليو سي. وتتميز آلية الحركة األوتوماتيكية المتينة فائقة الدقة هذه 

بنظام تعبئة مشتمل على سقاطة واحتياطي طاقة يبلغ 72 ساعة.

يتمتع أحد اإلصدارات )الرقم المرجعي IW359002( بعلبة ساعة من الذهب 
بالذهب  مطلية  وعقارب  بالفضة  مطلي  وميناء  قيراًطا   18 عيار   5N
وتطعيمات من الذهب الخالص وسوار رمادي من جلد العجل. ويتألق الموديل 
الثاني )الرقم المرجعي IW359001( بعلبة من الفوالذ الصلب وميناء مطلي 
بالفضة وعقارب وتطعيمات مطلية بالذهب وسوار أزرق من جلد العجل. 
العجل  جلد  من  مصنوعة  بأساور  مزودان  المرجعيين  الطرازين  وكال 

السويسرية، ويتميزان بتشطيبات طبيعية ناعمة ومظهر عصري فاخر.

 Portofino Automatic Pointer Date ساعة   وتتميز 
عند  فرعي  عداد  في  التاريخ  بمؤشر   )IW359201 المرجعي  )الرقم 
التناظرية عقرب صغير  العرض  نافذة  ويتجلى على   .6 الساعة  موضع 
يشير إلى التاريخ الحالي. ومع كل ليلة، يقفز المؤشر إلى التاريخ الجديد 
بحلول منتصف الليل. تزدان هذه الساعة Portofino الكالسيكية األنيقة 
بعلبة من الفوالذ الصلب مقاس 39 ملليمتر وميناء مطلي بالفضة وعقارب 
وتطعيمات مطلية بالذهب. وهي مزودة بسوار بني من جلد العجل يتمتع 

بنظام التغيير السريع.

وسوف تتوفر ساعة Portofino Complete Calendar ابتداًء من أبريل 
2023، بينما ستتوفر ساعة Portofino Automatic Pointer Date ابتداًء 
من فبراير 2023 لدى بوتيكات دار أي دبليو سي ووكالء البيع بالتجزئة 
المعتمدين أو عبر اإلنترنت على الموقع IWC.com. عالوة على ذلك، جميع 
الساعات مؤهلة للتسجيل في برنامج My IWC Care واالستفادة من تمديد 

لمدة 6 سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود لمدة عامين.
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – تقويم كامل مع نافذة عرض التاريخ واليوم والشهر وأطوار القمر – عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف – 
خلفية من زجاج السافير الشفاف

الحركة

32150 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

21 المجوهرات 
72 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  الرقم المرجعي IW359001: علبة من الفوالذ المقاوم للصدأ، مينا مطلي بالفضة، عقارب 
ومؤشرات مطلية بالذهب سوار أزرق من جلد العجل

  الرقم المرجعي IW359002: علبة من الذهب 5N عيار 18 قيراًطا، ميناء مطلي بالفضة، 
عقارب مطلية بالذهب، تطعيمات من الذهب الخالص وسوار رمادي من جلد العجل

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

11.8 مم االرتفاع 

PORTOFINO COMPLETE CALENDAR ساعة

IW359001 / IW359002 الرقم المرجعي: 
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – عقرب ثواني مركزي قابل لإليقاف – مؤشر التاريخ – نظام تغيير سريع لسهولة تغيير السوار

الحركة

35160 الكاليبر 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

25 المجوهرات  
50 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة من الفوالذ الصلب، ميناء مطلي بالفضة، عقارب وتطعيمات مطلية بالذهب، سوار بني من 
جلد العجل

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

10.8 مم االرتفاع 

PORTOFINO AUTOMATIC POINTER DATE ساعة

IW359201 الرقم المرجعي: 
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IWC SCHAFFHAUSEN دار 

الساعات  IWC SCHAFFHAUSEN شركة رائدة في صناعة  دار  تعد 
السويسرية الفاخرة والتي يقع مقرها في شافهاوزن بالجزء الشمالي الشرقي 
من سويسرا. وتُغطي الدار قطاًعا كاماًل من الساعات األنيقة إلى الساعات 
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات »بورتوغيزر كرونوغراف« 
يِد صانع  على   1868 عام  تأسست  التي   ،IWC تشتهر   .Pilot وساعات 
الساعات والمهندس األمريكي البارع Florentine Ariosto Jones، بالنهج 
أفضل مستويات  بين  يجمع  والذي  الساعات،  في صناعة  الفريد  الهندسي 

الِحَرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.

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

من مواد متطورة مثل السيراتانيوم® وألومنيوم التيتانيوم.

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

لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 Portofino Complete Calendar يمكن تنزيل صور ساعة
 وساعة Portofino Automatic Pointer Date مجاًنا 

press.iwc.com من الموقع

لمزيد من المعلومات

IWC Schaffhausen دار
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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