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متوفرة اآلن بكاليبر من إنتاج الدار وخلفية علبة شفافة

شافهاوزن، 3 فبراير 2020 – كشفت دار آي دبليو سي شافهاوزن عن اإلصدار المعدل من ساعة Portugieser Chronograph. يحتفظ اإلصدار الجديد بالتصميم 
األيقوني الذي ترسم مالمحه الميناء الواضح والمكشوف واإلطارين الغائرين والشفة المتدرجة بمقياس أرباع الثانية. ومع ذلك، فإن دار أي دبليو سي شافهاوزن تستخدم 

اليوم داخل علبة الكرونوغراف المحبب لديها، حركة من إنتاج الدار فائقة الجودة من سلسلة الكاليبرات 69000، والتي يمكن رؤيتها من خالل خلفية العلبة الشفافة.

أثبتت ساعة Portugieser Chronograph أنها واحدة من أكثر الساعات 
التي صدرت من بلدة شافهاوزن شعبية على اإلطالق، ولم يكن ذلك من 
والعملي  والواضح  المكشوف  بالميناء  مخرم  إطار  ويحيط  الصدفة.  قبيل 
المزود بعدادين غائرين »عند موضع الساعة 6« و »عند موضع الساعة 12«، 
والمزدان بأرقام عربية مزخرفة وعقارب رقيقة دقيقة. تتيح الشفة المتدرجة 
بمقياس ربع الثانية القراءة الدقيقة ألوقات ساعة اإليقاف كما تضفي على 

ساعة Portugieser الخالدة لمسة رياضية دقيقة.

الرقم  تحت  تصنيفها  تم  التي  الجديدة،  الطرازات  تحتفظ   خارجًيا، 
الميزة  أما  الساعة.  لهذه  األصلي  األيقوني  بالتصميم   ،3716 المرجعي 
الجديدة الحاسمة فتختبئ داخل الساعة: يضمن الكاليبر 69355 المصنوع 
آلية  الوقت. كما يمكن رؤية  داخل دار آي دبليو سي دقة عرض وقياس 
العمودية  العجلة  تصميم  ذات  والدقيقة  المتينة  الكرونوغراف  حركة 
الكالسيكي من خالل خلفية العلبة الشفافة. ويتميز نظام التعبئة األوتوماتيكية 

المشتمل على سقاطة بمخزون طاقة احتياطي يبلغ 46 ساعة.

تتوفر ستة إصدارات مختلفة من الذهب 5N عيار 18 قيراط أو من الفوالذ 
للطي  قابل  فراشة  بإبزيم  الصلب  الفوالذ  طرازات  تجهيز  تم  الصلب. 

المطور حديًثا، وهو مريح جًدا أثناء االرتداء.

:IW371604 الرقم المرجعي
علبة من الفوالذ الصلب، ميناء مطلي بالفضة، عقارب وزخرفات مطلية 

بالذهب، سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود.

:IW371605 الرقم المرجعي
علبة من الفوالذ الصلب، ميناء مطلي بالفضة، عقارب وزخرفات زرقاء، 

سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األزرق.

:IW371606 الرقم المرجعي
علبة من الفوالذ الصلب، ميناء أزرق، عقارب وزخرفات مطلية بالروديوم، 

سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود.

:IW371609 الرقم المرجعي
علبة من الفوالذ الصلب، ميناء أسود، عقارب وزخرفات مطلية بالروديوم، 

سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود.

:IW371610 الرقم المرجعي
مطلية  عقارب  أردوازي،  ميناء  قيراط،   18 عيار   5N الذهب  من  علبة 
التمساح  جلد  من  سوار  قيراط،   18 عيار  الذهب  من  زخرفات  بالذهب، 

.Santoni يكتسي باللون األسود من إنتاج

:IW371611 الرقم المرجعي
علبة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ميناء مطلي بالفضة، عقارب مطلية 
التمساح  جلد  من  سوار  قيراط،   18 عيار  الذهب  من  زخرفات  بالذهب، 

.Santoni يكتسي باللون البني من إنتاج
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الخصائص

حركة ميكانيكية - وظيفة إيقاف الساعة مع الدقائق والثواني - عقرب الثواني المتقطعة - خلفية العلبة من زجاج السافير الشفاف

الحركة

69355 كاليبر مصنوع داخل دار آي دبليو سي 
28800 ذبذبة في الساعة/4 هرتز التردد 

27 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

عقارب  بالفضة،  مطلي  ميناء  الصلب،  الفوالذ  من  علبة   :IW371604 المرجعي  المواد  الرقم 
وزخرفات مطلية بالذهب، سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود

عقارب  بالفضة،  مطلي  ميناء  الصلب،  الفوالذ  من  علبة   :IW371605 المرجعي    الرقم 
وزخرفات زرقاء، سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األزرق

  الرقم المرجعي IW371606: علبة من الفوالذ الصلب، ميناء أزرق، عقارب وزخرفات 
مطلية بالروديوم، سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود

  الرقم المرجعي IW371609: علبة من الفوالذ الصلب، ميناء أسود، عقارب وزخرفات 
مطلية بالروديوم، سوار من جلد التمساح يكتسي باللون األسود

أردوازي،  ميناء  قيراط،   18 5N عيار  الذهب  IW371610: علبة من  المرجعي    الرقم 
التمساح  جلد  من  سوار  قيراط،   18 عيار  الذهب  من  بالذهب، زخرفات  مطلية  عقارب 

Santoni يكتسي باللون األسود من إنتاج
   الرقم المرجعي IW371611: علبة من الذهب 5N عيار 18 قيراط، ميناء مطلي بالفضة، 
التمساح  جلد  من  سوار  قيراط،   18 عيار  الذهب  من  بالذهب، زخرفات  مطلية  عقارب 

Santoni يكتسي باللون البني من إنتاج
سافيري، محدب، بطالء مضاد لالنعكاس على كال الوجهين الزجاج 

3 بار المقاومة للماء 
41 مم القطر 

13.1 مم االرتفاع 

PORTUGIESER CHRONOGRAPH ساعة

IW3716 :المرجع
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

األمريكي  األعمال  ورجل  الساعات  صانع  سافر   ،1868 عام  في 
Florentine Ariosto Jones من بوسطن إلى سويسرا وأسس »شركة 
بين  الجمع  هو  الحالم  تصوره  كان  شافهاوزن.  في  الدولية«  الساعات 
الساعات  صانعي  وحرفية  المتطورة  األمريكية  التصنيع  أساليب 
القيام بذلك،  أثناء  السويسريين إلنتاج أفضل ساعات الجيب في عصره. 
لم يقم بوضع األساس للنظام الهندسي الفريد الخاص بآي دبليو سي فقط، 

بل أنشأ أيًضا مركًزا إلنتاج الساعات الميكانيكية في سويسرا.

دبليو سي شافهاوزن  آي  دار  قامت  تاريخها،  150 عاًما من  على مدار 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر آي دبليو سي رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، وهي 
متخصصة حالًيا في التصميم فائق التقنية لعلب الساعات المصنوعة من مواد 
متطورة، مثل ألومينيدات التيتانيوم والسيراتنيوم®. من خالل تفضيل مبدأ 
الساعات  دار  إبداعات  تجسد  الزخارف،  على  الشكل"  ثم  أواًل  "األداء 

السويسرية الخالدة أحالم وطموحات مالكيها أثناء رحلتهم عبر الحياة.

تتحمل دار آي دبليو سي مسئولية مصادر المواد وتتخذ إجراءات لتقليل 
تأثيرها على البيئة، وإنتاج الساعات المستدامة جوهرًيا التي صممت لتدوم 
عبر األجيال. تفخر الشركة بتدريب صانعي ساعات المستقبل والمهندسين 
التابعين لها، باإلضافة إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشترك 
آي دبليو سي أيًضا مع المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

تتوفر صور ساعة Portugieser Chronograph على الموقع 
press.iwc.com اإللكتروني

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  Facebook

youtube.com/iwcwatches  YouTube
twitter.com/iwc  Twitter

linkedin.com/company/  LinkedIn
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia  Instagram
www.pinterest.com/iwcwatches  Pinterest
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