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التصورات من نطاق في للسیدات دیت" الجدیدة ساعة "فیلیریھ

ھـذا فـي الـتاریـخ ویظھـر الـتقویـم. بـخاصـیة سـاعـة إضـافـة خـالل مـن السـیدات سـاعـات مـن الـواسـعة مجـموعـتھا بـالنـبان تُـثري
نـحٍو عـلى مـتوازن بـمینا بـأنـاقـة مجھـزة سـاعـة لـنا تخـرج وبـذلـك ألـفصل. حـلقة فـي مـتكامـلة الـبیضوي الـتاریـخ نـافـذة الـطراز

الكبیر. المینا حجم بفضل القراءة سھولة فیھ تتجلى جذاب،

دور بـالـتأكـید بـالنـبان لـمصنع كـان فـقد بـھا. یُسـتھان ال قـوة شـك بـال بـالنـبان فـإن الـنسائـیة، بـالـساعـات مـتعلقًا األمـر یـكون عـندمـا
فـن یـعتبر كـان الـوقـت، ذلـك وحـتى .1930 فـي للسـیدات أوتـومـاتـیكیة یـد سـاعـة أول طـرح عـندمـا الـنساء سـاعـات تـاریـخ فـي رائـد
اسـتحواذ عـزز فـقد عـالـمیًا. بُـعًدا ذلـك بـعد اتخـذ الـفن ھـذا أن إال بـالتحـدیـد، الـرجـال اھـتمام مـجاالت مـن مـجاالً الـساعـات صـناعـة
عـالمـة وتـملك تـرأس سـیدة أول وأصـبحت بـالنـبان إیـمیل فـریـدریـك لـدى مخـلصة مـوظـفة كـانـت والـتي بـالنـبان، عـلى فیشـتر بـیتي

النسائیة.   الساعات بتطویر بالنبان التزام للساعات، تجاریة

الـساعـة ھـذه وتـتمیز فـیلیریـھ. مجـموعـة ضـمن مـن جـدیـدة نـسائـیة سـاعـة عـن اآلن بـالنـبان تـكشف الـفریـد، الـتراث لھـذا واسـتكماالً
جـدیـد مظھـر وھـو بـیضاوي، شـكل فـي الـتاریـخ نـافـذة وتظھـر الـمنحنیة. وتـفاصـیلھا الـراقـیة بجـمالـیاتـھا الـتاریـخ بـخاصـیة الـمزودة
الـسمات ھـذه وتـكتمل جـذاب. بـشكل مـنحني بخـط مـتتابـٍع نـحٍو عـلى لـتُعَرض األرقـام تـصمیم أُعـید كـما المجـموعـة. ھـذه فـي
الـتدرج مـزدوجـة الـناعـمة الـدائـریـة الحـدود ذات الـخارجـیة الحـلقة مـثل فـیلیریـھ، لمجـموعـة األسـاسـیة بـالـخصائـص الـحال بـطبیعة
بـدقـة الجـدیـد الـطراز ھـذا نسـب ُصـممت كـما الـمریـمیة. نـبتة ألوراق الـخارجـیة الحـدود شـكل عـلى األسـاسـیة الـمؤشـرات وعـقارب
48 مـع الـُصلب أو األحـمر الـذھـب مـن مـللیمتر 33.2 بـقطر اإلطـار ویـأتـي الـمكونـة. عـناصـره جـمیع بـین الـتام االنـسجام لـضمان
األحـمر الـذھـب نـسخة أمـا أبـیض، بـمینا الـُصلب مـن الـنسخة تـأتـي فـیلیریـھ، مجـموعـة فـي مـعتاد ھـو وكـما بـّراق. قَـْطع ذات ألـماسـة
الـخیارات، مـن بـالـعدیـد عـمالئـھا تـدلـیل بـالنـبان تـضمن وحـتى بـّراق. قَـْطع ذي ألـماس عـلى یـحتویـان وكـالھـما أوبـالـي، بـمینا فـتأتـي
غـرزة" "األلـف سـوار أو الـتمساح جـلد بـسوار إمـا األربـعة الـساعـات وتـأتـي الـساعـتین. مـن لـكل ألـماس بـدون نـسخة بـالنـبان تـقدم

مزاجیة.   حالة كل تالئم حتى للتبدیل قابلة أحزمة خمسة من مجموعة مع شراؤھا ویمكن الشبكي،

الـنابـض الـقلب ھـي تـبقى الـتقنیة أن إال الجـدیـد، الـنسائـي دیـت" "فـیلیریـھ طـراز فـي الـسائـدة الـسمة ھـو األسـلوب أن مـن وبـالـرغـم
مـن تـوازن وزنـبرك أیـام أربـعة لـمدة لـلطاقـة بـاحـتیاطـي والمجھـزة ،1151 بحـركـة تـعمل الـساعـة فھـذه الـساعـات. صـناعـة فـي
مـن اإلطـار ظھـر خـالل مـن الـمزخـرفـة الحـركـة وتظھـر الـتوقـیت). (دقـة الـكرونـومـتریـة بـخصائـصھ تحـدیـًدا الـمعروف السـیلیكون
الـُمزدان الـمتأرجـح الـثقل فـي تـتضح والـتي الـتقلیدي، الـساعـات صـناعـة لـفن الجـمالـیة الـقواعـد مـع تـماشـیًا األزرق الـیاقـوت

تقریبًا. الزمن من قرنین منذ مرة ألول ظھر الذي النحل خلیة شكل یعكس والذي الجیلوشیھ بزخرفة
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الـنابـض الـقلب ھـي تـبقى الـتقنیة أن إال الجـدیـد، الـنسائـي دیـت" "فـیلیریـھ طـراز فـي الـسائـدة الـسمة ھـو األسـلوب أن مـن وبـالـرغـم
مـن تـوازن وزنـبرك أیـام أربـعة لـمدة لـلطاقـة بـاحـتیاطـي والمجھـزة ،1151 بحـركـة تـعمل الـساعـة فھـذه الـساعـات. صـناعـة فـي
مـن اإلطـار ظھـر خـالل مـن الـمزخـرفـة الحـركـة وتظھـر الـتوقـیت). (دقـة الـكرونـومـتریـة بـخصائـصھ تحـدیـًدا الـمعروف السـیلیكون
الـُمزدان الـمتأرجـح الـثقل فـي تـتضح والـتي الـتقلیدي، الـساعـات صـناعـة لـفن الجـمالـیة الـقواعـد مـع تـماشـیًا األزرق الـیاقـوت

تقریبًا. الزمن من قرنین منذ مرة ألول ظھر الذي النحل خلیة شكل یعكس والذي الجیلوشیھ بزخرفة
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التصورات من نطاق في للسیدات دیت" الجدیدة ساعة "فیلیریھ

ھـذا فـي الـتاریـخ ویظھـر الـتقویـم. بـخاصـیة سـاعـة إضـافـة خـالل مـن السـیدات سـاعـات مـن الـواسـعة مجـموعـتھا بـالنـبان تُـثري
نـحٍو عـلى مـتوازن بـمینا بـأنـاقـة مجھـزة سـاعـة لـنا تخـرج وبـذلـك ألـفصل. حـلقة فـي مـتكامـلة الـبیضوي الـتاریـخ نـافـذة الـطراز

الكبیر. المینا حجم بفضل القراءة سھولة فیھ تتجلى جذاب،

دور بـالـتأكـید بـالنـبان لـمصنع كـان فـقد بـھا. یُسـتھان ال قـوة شـك بـال بـالنـبان فـإن الـنسائـیة، بـالـساعـات مـتعلقًا األمـر یـكون عـندمـا
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