
 دار أي دبليو سي شافهاوزن تكشف 
 عن خدمة التخصيص لساعة 
 »بورتوغيزر كرونوغراف« 

في بوتيكها الرائد في دبي

شافهاوزن/دبي، 13 مارس 2023: تقدم دار أي دبليو سي شافهاوزن خدمة التخصيص لساعة »بورتوغيزر كرونوغراف« في البوتيك الرائد الخاص 
بها في دبي مول. حيث يمكن للعمالء تجربة تركيبات مختلفة من مواد علبة الساعة واأللوان المتفردة للمينا واألساور إلبتكار نسختهم الخاصة من 

الكرونوغراف األيقوني مباشرًة على معصمهم. ويتم تسليم الساعة المتفردة بعد حوالي ثالثة أسابيع.

الساعة الميكانيكية هي أكثر بكثير من مجرد أداة لقياس الوقت. فهي تؤكد 
أيًضا أسلوب حياة مالكها وقيمه وتفضيالته. ولهذا السبب، عملت دار أي 
دبليو سي بشكل متواصل على توسيع إمكانيات التخصيص في السنوات 
األخيرة - على سبيل المثال، من خالل تقديم مجموعة واسعة من األساور 
خدمة  خالل  ومن  التنوع.  لتعزيز  كإكسسوارات  المعدنية  أو  الجلدية 
أبرز  من  واحدة  وهي  كرونوغراف«  »بورتوغيزر  لساعة  التخصيص 
الساعات  صناعة  دار  تفتح  سي،  دبليو  أي  لدى  األيقونية  اإلصدارات 
السويسرية الفاخرة مرة أخرى آفاًقا جديدة وترتقي بإمكانية إضفاء الطابع 

الشخصي على الساعات الفاخرة إلى مستوى جديد كلًيا.

سي  دبليو  أي  دار  في  التصميم  قسم  مدير  كنوب،  كريستيان  السيد  يقول 
شافهاوزن موضًحا: »تتيح خدمة التخصيص الجديدة الخاصة بنا للعمالء 
يمكنهم  حيث  بهم.  الخاصة  الساعة  تصميم  عملية  في  بفعالية  المشاركة 
تجميع نسختهم المفضلة من الساعة »بورتوغيزر كرونوغراف« باستخدام 
مجموعة جذابة من مواد علبة الساعة وألوان المينا واألساور. فعلى عكس 
المكون على اإلنترنت، يمكن للعمالء تجربة تشكيالت مختلفة من المواد 
إلى تجربة  التخصيص  المعصم، مما يحول عملية  واأللوان مباشرًة على 

مشوقة ال تنسى«.

وحدة تحكم تدعو العمالء لتصميم ساعتهم الخاصة

علبتا  في وسطها  التحكم. ويوجد  مثل وحدة  التخصيص  تم تصميم شاشة 
ساعة من الفوالذ غير قابل للصدأ والذهب 5N عيار 18 قيراط. وبمجرد أن 
يختار العمالء مادة علبة الساعة، يمكنهم اختيار واحد من 16 لون للمينا تم 
بالحياة  نابضة  ألوان  على  اللوحة  تشتمل  الخدمة.  لهذه  حصرًيا  تطويره 
ومميزة مثل الفيروزي أو النيلي أو الباذنجاني أو الزنجبيلي. ويتوفر كل مينا 
إما بنقوش وعقارب مطلية بالروديوم أو مطلية بالذهب. يتم تثبيت لوحات 
تشكيالت  استكشاف  للعمالء  يتيح  مما  الساعات،  بعلب  مغناطيسًيا  المينا 
من  بسوار  الساعة  تجهيز  يمكن  وأخيًرا،  واأللوان.  المواد  من  مختلفة 
اختيارك، بدًءا من األساور المصنوعة من جلد العجل الملون أو جلد التمساح 
السوار  وحتى  المطاطية  واألساور   TimberTex®  مثل الجلد  وبدائل 
المصنوع من الفوالذ غير قابل للصدأ عالي الجودة. وبمجرد أن يقرر العميل 
التخصيص  لخدمة  ذلك  بعد  به  الخاصة  الساعة  تخضع  النهائي،  التكوين 
وسيتم تسليمها بعد حوالي ثالثة أسابيع. يتم وضع حرف "I" صغير في دائرة 
بداخل عداد الثواني الفرعي الصغير عند موضع الساعة 6، وهو ما يميز 

كل كرونوغراف كنسخة تمت تهيئتها بشكل مستقل.

تتوفر خدمة التخصيص لساعة »بورتوغيزر كرونوغراف« حالًيا بشكل 
حصري في بوتيك دار أي دبليو سي الرائد في دبي مول وسيتم إطالقها في 

مواقع رئيسية أخرى في مرحلة الحقة.
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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

يمكن تنزيل صور خدمة التخصيص الجديدة لساعة »بورتوغيزر 
 press.iwc.com  كرونوغراف« مجاًنا 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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