دار أي دبليو سي تقدم اإلصدار توب غان " " S F TI
من ساعة  PILOTالكرونوغراف من السيراميك
األسود والسيراتنيوم
شافهاوزن 15 ،أكتوبر  – 2020دار أي دبليو سي تتمم مجموعة توب غان من ساعات  PILOTباإلصدار " "SFTIمن ساعة  PILOTتوب غان
كرونوغراف .وقد استلهم هذا الموديل الجديد من الساعة " ،"Strike Fighter Tactics Instructorالتي ظهرت للنور عام  2018تكريماً لمجتمع
الطيارين البحريين األمريكي حصريا لخريجي برنامج توب غان .ويتميز هذا الكرونوغراف الرياضي بمالمح تصميم تكتيكية باللون األسود المطفأ ،بفضل
الجمع بين علبة الساعة المصنوعة من السيراميك األسود مع ظهر علبة الساعة واألزرار المصنوعة من السيراتنيوم®.
في عام  ،2018صممت دارأي دبليو سي إصدار كرونوغراف من ساعة
 PILOT" "Strike Fighter Tactics Instructorبالتعاون مع المدربين
المتواجدين بالمحطة الجوية البحرية في ليموري بكاليفورنيا .يتوفر هذا
الكرونوغراف المقوى حصريا لخريجي مدرسة أسلحة مقاتل البحرية،
وهو يضم علبة ساعة مصنوعة من السيراميك األسود مع شارة
 TOPGUNاأليقونية.
اإلصدار " "SFTIمن ساعة  PILOTتوب غان كرونوغراف ،الذي
يقتصر على  1500قطعة ،مستوحى من الساعة "Strike Fighter
" Tactics Instructorالشهيرة .وهي تتبع تقاليد ساعات توب غان من
دار أي دبليو سي ،فهي مصنوعة من سيراميك أكسيد الزركونيوم
األسود ،أحد أصلب المواد الموجود على سطح األرض ،حيث يحتل
المرتبة الثانية بعد الماس طبقا لتصنيف فيكرز .وهو مقاوم للخدش بدرجة
فائقة ولونه األسود الفاحم مضاد تما ًما لالنعكاسات .وقد صنعت
الساعة من هذه الخامة فائقة المتانة لتحمل الضغوط الشديدة التي
يواجهها الطيارون داخل قمرة الطائرات األسرع من الصوت مثل
الطائرة  F/A-18سوبر هورنيت.

علبة الساعة الكبيرة قياس  44ملليمتر مصنوعة من سيراميك أكسيد
الزركونيوم األسود .يعد السيراميك من أصلب المواد الموجود على سطح
األرض .وهو مقاوم للخدش بدرجة فائقة ولونه األسود الفاحم مضاد تما ًما
لالنعكاسات .ظهر علبة الساعة وأزرار الكرونوغراف االنضغاطية
مصنوعة من مادة السيراتنيوم® ،إحدى االبتكارات الحديثة من مهندسي
المواد لدى دار أي دبليو سي .تتميز هذه المادة الجديدة بخفة الوزن والمتانة
مثل التيتانيوم ،وبصالبة السيراميك ومقاومته الفائقة للخدش في آن واحد.
وبفضل الجمع بين السيراميك والسيراتنيوم® ،يتميز الكرونوغراف بتصميم
أسود مطفأ بالكامل .ويكتمل المظهر التكتيكي من خالل المينا باللون األسود
والعقارب السوداء المطلية بمظهر المع .ويضفي عقرب الثواني الصغير
وطرف عداد الثواني بالكرونوغراف ،على شكل طائرة نفاثة ،لمسة حمراء
إلى العداد على شكل أداة قياس.
وينبض بداخل علبة الساعة المتينة الكاليبر  69380من إنتاج دار أي دبليو سي.
وتضمن حركة الكرونوغراف الدقيقة بتصميم الطارة العمودية الكالسيكي دقة
قياس الوقت وحساب الوقت بساعة التوقيف حتى  12ساعة .كما توجد وظيفة
أخرى تتمثل في نافذة عرض للتاريخ واليوم .وتشتمل هذه الساعة الرياضية
على سوار قماشي أخضر.
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TO P G U N EDITIO N " SFTI" 
الرقم المرجعيI W 3 89 1 0 4 :

الخصائص

حركة كرونوغراف ميكانيكية – نافذة عرض للتاريخ واليوم – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – عقرب ثواني صغير
قابل لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة
بفعل انخفاض ضغط الهواء
الحركة

كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات
مخزون الطاقة
التعبئة

69380

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز
33

 46ساعة
أوتوماتيكية
الساعة

المواد	علبة ساعة من السيراميك ،ظهر علبة ساعة وتاج الضبط واألزرار االنضغاطية واإلبزيم من مادة
السيراتنيوم® ،مينا أسود ،عقارب سوداء ،سوار قماشي أخضر
كريستال سافاير ،محدب ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
الزجاج
 6بار
المقاومة للماء
 44مم
القطر
 15.7مم
االرتفاع
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في
شافهاوزن .كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب
في عصره .من خالل القيام بذلك ،لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد
لدار أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات
الميكانيكية في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل
العمالء .تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك،
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة
من مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتنيوم® .بتفضيل مبدأ
«الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة  ،تجسد إبداعات الدار السويسرية
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عبر الحياة.
تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على
البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر لألجيال.
تفخر الشركة بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة إلى
توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك أي دبليو سي ً
أيضا مع
المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت
يمكن تنزيل صور الساعة Pilot’s Watch Chronograph
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