دار أي دبليو سي شافهاوزن تقدم الساعة
P O RTUG I E S ER C HRO N O GRA PH
الجديدة بسوار من الفوالذ الصلب
شافهاوزن  /شنغاهاي 9 ،سبتمبر  – 2020خالل فعاليات معرض  Watches & Wondersالمقام في شنغاهاي ،قدمت دار أي دبليو سي شافهاوزن
الساعة  Portugieser Chronographاأليقونية بسوار من الفوالذ الصلب للمرة األولى .وبفضل هذا السوار االختياري الجديد ،أصبح الكرونوغراف
الرياضي األنيق أكثر تنوعا ومالءمة لمجموعة جديدة كليا من المغامرات .ويتوفرهذا السوار فائق الجودة من الفوالذ الصلب المزود بإبزيم قفل فراشة
كملحق اختياري لجميع موديالت  Portugieser Chronographالجديدة.
من خالل الساعة  ،Portugieser Chronographتمكنت دار أي دبليو

سي من عمل تصميم أكثر رياضية في مجموعة ساعات Portugieser

منذ أكثر من  20سنة مضت .وبفضل المينا الشفاف والمفتوح المشتمل على
عدادين غائرين بموضع الساعة  12والساعة  ،6وكذلك الحافة الداخلية
المطبوع عليها دريج ربع ثانية ،تحول هذا الكرونوغراف العصري الخالد
إلى أحد أشهر الموديالت من شافهاوزن.
واليوم ،أصبح الموديل  Portugieser Chronographأكثر تنوعا من
حيث االستخدامات ،فقد أطلقت دار أي دبليو سي للمرة األولى إصدارا من
هذه الساعة األيقونية بسوار من الفوالذ الصلب .ويتميز هذا السوار بزخرفة
أنيقة وتشطيب مبدع من خالل األسطح ذات التشطيب المصقول والحريري.
وبفضل إبزيم الفراشة القابل للطي ،تستقر الساعة على المعصم بسهولة
وتوفر أقصى درجات الراحة أثناء االرتداء.

الساعة  Portugieser Chronographساعتك المثالية ألداء مزيد من
األنشطة والمغامرات ،ورفيقك متعدد االستخدامات المحيط بمعصمك.
الساعة الجديدة بسوار من الفوالذ الصلب (الرقم المرجعي )IW371617
تضم علبة ساعة من الفوالذ الصلب ومينا مطلي بالفضة وعقارب
ومؤشرات زرقاء .وينبض بداخل هذه الساعة الكاليبر  69355من إنتاج
دار أي دبليو سي .وتظهر آلية حركة الكرونوغراف بتصميم الطارة
العمودية الكالسيكي فائق الدقة والمتانة من خالل ظهر علبة الساعة من
كريستال السافاير .ويتميز نظام التعبئة عالي الكفاءة وثنائي االتجاه المشتمل
على سقاطة بمخزون طاقة احتياطي يبلغ  46ساعة.
يتوفر السوار الجديد من الفوالذ الصلب كملحق إضافي لجميع
الموديالت الجديدة من الساعة ( Portugieser Chronographالرقم
المرجعي .)IW3716

يقول السيد كريستوف غرينجير-هير ،المدير التنفيذي لدار أي دبليو سي
شافهاوزن موضحا« :يتميز الفوالذ الصلب بالمتانة والعملية التي تالئم
االستخدام اليومي ،ولكنه أيضا مقاوم للصدأ وال يتأثر بالرطوبة والعرق
ورذاذ مياه البحر .ومن خالل هذا السوار االختياري الجديد» ،أصبحت
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ساعة PO RTUG I E S E R C HRO N O GRA PH
الرقم المرجعيI W37 1 61 7 :

الخصائص

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

كاليبر من دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات
مخزون الطاقة
التعبئة

69355

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز
27

 46ساعة
أوتوماتيكية
الساعة

المواد	علبة من الفوالذ الصلب ،مينا مطلي بالفضة ،عقارب وزخارف زرقاء ،سوار من الفوالذ الصلب
سافاير ،منحني ،بطالء مضاد لالنعكاس على كال الوجهين
الزجاج
 3بار
المقاومة للماء
 41مم
القطر
 13.1مم
االرتفاع

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

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 والسيراتانيوم® .بتفضيل مبدأ
«الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة  ،تجسد إبداعات الدار السويسرية
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عير 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 طرازات Portugieser Chronograph

الجديدة بسوار الفوالذ الصلب مجانا من الموقع press.iwc.com

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
البريد اإللكتروني press-iwc@iwc.com
موقع اإلنترنت press.iwc.com
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

موقع اإلنترنت
فيسبوك
يوتيوب
تويتر
لينكدان
انستجرام
بنتريست

iwc.com

facebook.com/IWCWatches

youtube.com/iwcwatches

twitter.com/iwc

linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen

instagram.com/iwcwatchesarabia
pinterest.com/iwcwatches
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