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فاذومز" لمجموعة "فیفتي السیرامیك من وجھ

فـي انـطالقـھا مـنذ بـأكـملھا للمجـموعـة اإللـھام مـصدر كـانـت الـتي فـاذومـز" "فـیفتي الـبارزة الـغوص سـاعـة صـیاغـة بـالنـبان تـعید
األنـاقـة مـن لـمسة عـلیھ ویُـضفي نـظرائـھا، مـثل الـممیز الـریـاضـي الـطابـع عـلى الـساعـة لھـذه 2019 إصـدار ویـحافـظ .1953

السیرامیك.   من ومینا األحمر الذھب من إطار خالل من الحدیثة والتقنیة

مـصنع أن لـدرجـة األھـمیة بـالـغة الـتاریـخیة فجـذورھـا عـنھا. نـغفل أن یـمكن ال الـتي بـالنـبان سـاعـات إحـدى فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـة إن
اخـتارت وقـد الـمائـیة. والـریـاضـات الـغوص مـحبي تـوقـعات جـمیع لـتلبیة تـطویـرھـا فـي االسـتمرار الفخـر دواعـي مـن یـعتبر بـالنـبان
ھـذه فـي مـرة وألول بـالـفرشـاة. الـمصقول األحـمر الـذھـب مـن ثـمین إطـار اسـتخدام خـالل مـن أنـیقة نـسخة تـطرح أن الـعام ھـذا بـالنـبان
واأللـوان، الـمواد مـن الـفریـد الـمزیـج ھـذا خـالل ومـن الجـدیـد. الـمنتج ھـذا مـینا لـصناعـة األزرق السـیرامـیك اسـتُخدم المجـموعـة،

مزدوًجا.   جریئًا تحالفًا تحقق أن بالنبان استطاعت

اسـتخدمـت وقـد الـمزایـا، مـن الـعدیـد الـتقني) السـیرامـیك عـلیھ یُـطلق مـا (أو الـتقنیة األعـمال فـي المسـتخدمـة السـیرامـیك مـادة وتـوفـر
مـرات بسـت الـفوالذ صـالبـة مـن األعـلى فـصالبـتھا "بـاثـیسكاف". طـراز فـي الـخارجـیة الحـلقات صـناعـة فـي سـابـقًا الـمادة ھـذه بـالنـبان
بـالـماكـینات، وتـشكیلھا إنـتاجـھا عـملیة تـعقد مـن وبـالـرغـم الـملحوظـین. واالسـتمراریـة الـثبات مـثل اسـتثنائـیة، خـصائـص تـمنحھا
بـبریـق الجـدیـدة أوتـومـاتـیك" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة جـمال یظھـر وبھـذا لـونـي. عـمق مـن تـحققھ مـا بسـبب الـمادة ھـذه بـالنـبان اخـتارت
المجـموعـة طـابـع ویـظل الـمطفأة. الـساعـة عـالمـات وحـلقة الـشمس أشـعة بـتأثـیر الـمینا مـركـز بـین جـذاب تـبایـن مـع بـالـكوبـالـت، شـبیھ
مـن زجـاجـي وغـطاء لـلضوء، مـشعة بـمادة الـمطلیة والـعقارب الـساعـة ومـؤشـرات األرقـام حـیث مـن األولـى، الـنظرة مـن الـتمییز سھـل
اتـجاه فـي تـدور تـجعلھا سـقاطـة عـلى تـحتوي خـارجـیة وحـلقة طـفیف، انـحناء وذي للخـدوش الـمضاد فیر) (الـصَّ األزرق الـیاقـوت
الـحاسـمة االخـتیارات ھـذه تـضمن الـغوص، مـجال فـي الـطویـلة الـخبرة خـالل ومـن الـساعـة. ھـذه أصـول یسـتحضر مـما أحـادي،

الظروف.   جمیع تحت التامة الرؤیة وضوح

بحـركـة وتـعمل مـتر، 300 إلـى یـصل بـما لـلماء مـقاوم مـللیمتر 45 بـقطر الجـدیـدة أوتـومـاتـیك" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة إطـار یـأتـي
بـالنـبان واسـتخدمـت الـریـاضـیة. لـلساعـات خـصیًصا الحـركـة ھـذه ُصـممت واألداء، الـدقـة نـحو الـطویـل الـسعي مـن وانـطالقًـا .1315
لـلطاقـة احـتیاطـي أقـصى لـتحقیق عـالـیة تـدویـر كـفاءة یـضمن مـا وھـو الـكثافـة، شـدیـد األحـمر الـذھـب مـن مـتأرجـًحا ثـقالً الـساعـة ھـذه فـي
حـیث فـاذومـز"، "فـیفتي تـاریـخ إلـى یشـیر نـحٍو عـلى الـنابـض شـكل وُصـمم بـالـكامـل. مـعبأة الـساعـة تـكون عـندمـا أیـام خـمسة إلـى یـصل

المحتملة.   الصدمات من الحركة لحمایة الوقت ذلك في مرونة أكثر النابض الھندسة ھذه جعلت

إطـارھـا وفـخامـة السـیرامـیكي الـمینا خـالل مـن صـارمـة تـقنیة مـن تـحتویـھ بـما الجـدیـدة، أوتـومـاتـیك" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة وتـأتـي
إلـى تسـتحضر إضـافـة وھـي الـطبیعي، الجـلد مـن أزرق سـوار مـع حـركـتھا، عـلى الـمضافـة الـنیّقة الـنھائـیة والـلمسات األحـمر الـذھـبي

البحر. قاع وروعة بالنبان بین األبدیة العالقة األذھان
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الـحاسـمة االخـتیارات ھـذه تـضمن الـغوص، مـجال فـي الـطویـلة الـخبرة خـالل ومـن الـساعـة. ھـذه أصـول یسـتحضر مـما أحـادي،

الظروف.   جمیع تحت التامة الرؤیة وضوح

بحـركـة وتـعمل مـتر، 300 إلـى یـصل بـما لـلماء مـقاوم مـللیمتر 45 بـقطر الجـدیـدة أوتـومـاتـیك" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة إطـار یـأتـي
بـالنـبان واسـتخدمـت الـریـاضـیة. لـلساعـات خـصیًصا الحـركـة ھـذه ُصـممت واألداء، الـدقـة نـحو الـطویـل الـسعي مـن وانـطالقًـا .1315
لـلطاقـة احـتیاطـي أقـصى لـتحقیق عـالـیة تـدویـر كـفاءة یـضمن مـا وھـو الـكثافـة، شـدیـد األحـمر الـذھـب مـن مـتأرجـًحا ثـقالً الـساعـة ھـذه فـي
حـیث فـاذومـز"، "فـیفتي تـاریـخ إلـى یشـیر نـحٍو عـلى الـنابـض شـكل وُصـمم بـالـكامـل. مـعبأة الـساعـة تـكون عـندمـا أیـام خـمسة إلـى یـصل

المحتملة.   الصدمات من الحركة لحمایة الوقت ذلك في مرونة أكثر النابض الھندسة ھذه جعلت

إطـارھـا وفـخامـة السـیرامـیكي الـمینا خـالل مـن صـارمـة تـقنیة مـن تـحتویـھ بـما الجـدیـدة، أوتـومـاتـیك" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة وتـأتـي
إلـى تسـتحضر إضـافـة وھـي الـطبیعي، الجـلد مـن أزرق سـوار مـع حـركـتھا، عـلى الـمضافـة الـنیّقة الـنھائـیة والـلمسات األحـمر الـذھـبي

البحر. قاع وروعة بالنبان بین األبدیة العالقة األذھان
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