دار أي دبليو سي تقدم ساعة
 B IG PILOT’S WATCHجديدة بتقويم دائم
شافهاوزن 7 ،أبريل  – 2021أصدرت دار أي دبليو سي شافهاوزن الساعة  Big Pilot’s Watch Perpetual Calendarخالل فعاليات معرض
 .Watches & Wondersتواصل الساعة المزودة بعلبة من االستانلس ستيل ومينا زرقاء التقليد الراسخ والمستقر لساعات التقويم الدائم في تشكيلة
ساعات  .Big Pilotيستطيع التقويم الدائم األسطوري في ساعات أي دبليو سي ،الذي ابتكره السيد كيرت كالوس في ثمانينات القرن الماضي ،التعرف
أوتوماتيك ًيا على األطوال المختلفة للشهور والسنوات الكبيسة .يشتمل الكاليبر  52615المصنوع بدار أي دبليو سي على نظام الملء  Pellatonوهو
مزود بأجزاء مصنوعة من السيراميك ،ويتميز بإمكانية رؤيته من خالل ظهر زجاج السافاير الشفاف.

يحتل التقويم الدائم  -من بين التفاصيل األخرى  -مركز الصدارة على المينا

الكبيرة للساعة  .Big Pilotومنذ طرح أول ساعة Big Pilot’s Watch

 Perpetual Calendarفي عام  2006بعدد محدود يبلغ  25قطعة من

البالتينيوم ،تم إصدار ما ال يقل عن  37نسخة من تصميم Big Pilot

األيقوني المزود بتقويم دائم .
بصدور الساعة Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar

المبتكر أي تصحيح يدوي حتى عام  2100عندما يتم حذف السنة الكبيسة
بنا ًء على قاعدة االستثناء في التقويم الميالدي .وهناك ميزة أخرى وهي
نافذة عرض السنة بأربعة أرقام .ويوجد مزالج إضافي للقرن داخل العلبة
يتيح لهذه الساعة إظهار العام حتى سنة  .2499مع التزامن المثالي لجميع
نوافذ العرض يمكن ضبط التقويم بسهولة عبر تاج ضبط واحد ،مما يوفر
درجة من سهولة االستخدام ال مثيل لها في مجال التقويمات الميكانيكية.

(الرقم المرجعي  )IW503605تسجل التحفة األسطورية عودتها إلى
تشكيلة الساعات الكالسيكية .تتميز الساعة بعلبة من االستانلس ستيل ومينا
زرقاء وعقارب مطلية بالروديوم .وتوجد نافذة عرض التاريخ واحتياطي
الطاقة عند موضع الساعة  3ونافذة عرض الشهور عند الساعة  .6أما نافذة
عرض يوم األسبوع وعقرب الثواني الصغير فيتقاسمان المينا الفرعية عند
الساعة  .9وتوجد نافذة عرض طور القمر المزدوج عند الساعة  12وتقوم
بعرض طور القمر لنصف الكرة األرضية الشمالي والجنوبي بشكل صحيح
وال تحتاج إلى تعديل إال بمقدار يوم واحد بعد  577.5سنة.

يقوم الكاليبر  52615المصنوع بدار أي دبليو سي بإدارة وحدة التقويم
باستخدام نبضة تحويل واحدة أثناء الليل .تتألف آلية الحركة األوتوماتيكية
من  386جزء وتم تصميمها بالتركيز على أقصى دقة وأقصى جودة .يولد
نظام الملء األوتوماتيكي  Pellatonاحتياطي طاقة يدوم حتى سبعة أيام في
أسطوانتين .أجزاء آلية الملء المعرضة لضغوطات عالية تم صنعها من
السيراميك غير القابل للتآكل تقريبًا .يمكن رؤية آلية الحركة المزخرفة من
خالل الظهر الزجاجي الشفاف.

يتميز التقويم الدائم بسهولة استخدامه الفائقة

اعتبارا
سوف تتاح الساعة Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
ً
من يوم  7أبريل  2021عبر متاجر أي دابليو سي أو لدى الموزعين
المعتمدين أو عبر اإلنترنت على الموقع  .IWC.comيمكن تسجيل الساعة
في إطار برنامج  My IWCواالستفادة من إضافة  6سنوات إلى الضمان
الدولي المحدود القياسي الذي مدته عامان.

يستطيع التقويم الدائم ،الذي ابتكره كبير صناع الساعات السابق السيد
كيرت كالوس في ثمانينات القرن الماضي ،التعرف أوتوماتيكيًا على
األطوال المختلفة للشهور والسنوات الكبيسة .لن يتطلب البرنامج الميكانيكي
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الساعة B I G P I LOT’S WATCH
P E R P E TUA L C A LEN DA R
الرقم المرجعيI W 5 03 6 0 5 :

الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – نظام الملء األوتوماتيكي  – Pellatonنافذة بيان احتياطي الطاقة – تقويم دائم مع نوافذ لعرض التاريخ واليوم
والشهر والسنة من أربع أرقام وأطوار القمر بشكل دائم لكل من نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي – عقرب ثواني صغير قابل
لإليقاف – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء – ظهر شفاف من زجاج سافاير
الحركة

كاليبر من دار أي دبليو سي
التردد
المجوهرات
مخزون الطاقة
التعبئة

52615

 28,800ذبذبة في الساعة 4 /هرتز

54

 7أيام ( 168ساعة)
أوتوماتيكية
الساعة

المواد	علبة من االستانلس ستيل ،مينا زرقاء ،عقارب مطلية بالروديوم ،سوار أزرق من جلد العجل
كريستال ياقوت ،مق ّوس ،طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين
الزجاج
 6بار
المقاومة للماء
 46.2مم
القطر
 15.4مم
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 والسيراتانيوم® .بتفضيل مبدأ
«الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة ،تجسد إبداعات الدار السويسرية
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته 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 الدار 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 تحميل صور الساعة Big Pilot’s Watch Perpetual

 Calendarمجا ًنا من على 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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