
الجدید 2019 فیلیریھ          مودیل بالنبان – مجموعة
6605-3642-55B / 6605-1127-55B المرجع:

للكالسیكیة بالت: العودة إكسترا فیلیریھ

مـن أخـرى مـرة ذلـك بـالنـبان مـصنع ویـثبت الـملفت. الـبذخ إلظـھار یـوًمـا تھـدف ولـم الـعاطـفة، تـخاطـب بـالنـبان فـي الـرفـاھـیة إن
ھـذه وتـمثل لـدیـھ. كـالسـیكیة األكـثر المجـموعـة یـثري والـذي والـرقـي، والـبساطـة بـالھـدوء یـتسم الـذي الجـدیـد إصـداره خـالل

والدقائق.     للساعات السیادة تكون حیث األساسي، للشكل عودة النحافة فائقة الساعة

بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة تُسـتثنى ولـم الـماضـي، الـقرن ثـمانـینیات أوائـل مـنذ والـحكمة بـاألنـاقـة فـیلیریـھ مـنتجات اتـسمت لـقد
المجـموعـة. بـھ تـتسم الـذي واألصـالـة الجـمال بـطابـع یـحتفظ ولـكنھ حـازًمـا، مـعاصـًرا شـكالً یـأخـذ الـساعـة فـوجـھ ذلـك. مـن الجـدیـدة
أنـیقة وعـقارب مـضیئة، ومـینا الـتدرج، مـزدوجـة الـناعـمة الـدائـریـة الحـدود ذات الـخارجـیة بـالحـلقة یـتمیز فـیلیریـھ فـأسـلوب
الـرومـانـیة بـاألرقـام الـساعـة عـالمـات جـانـب إلـى الـمریـمیة، نـبتة ألوراق الـخارجـیة الحـدود شـكل عـلى شـدیـدة بـدقـة مـشغولـة

الجذاب.   النحیف واإلطار بالذھب المشغولة

نـفس وفـي الـقائـمة، األخـرى الـمنتجات مـن نـحافـة أكـثر طـراًزا بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـتھا خـالل مـن بـالنـبان وتـطرح
بـبالنـبان الـخاصـة 11A4B حـركـة تـتیح الشھـیر، 1150 عـیار عـلى واعـتماًدا الـتشغیل. وكـفاءة الـموثـوقـیة زیـادة تـضمن الـوقـت
األداء. عـالـي شـعري بـزنـبرك مـزودة وھـي مـتوازیـین، مسـلسلین بـرمـیلین خـالل مـن أیـام أربـعة لـمدة مسـتقالً تـشغیالً بـالـید الـمدارة
األخـیرة. الـدقـائـق وحـتى الـعمل مـن األولـى الـساعـات مـن ابـتداًء الـدقـة یـضمن مـما الـطاقـة، نـبض اسـتمرار الھـیكل ھـذا ویـتیح
بـمؤشـر الجـدیـدة بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة زودت فـقد سـاعـاتـھا، اسـتخدام سـھولـة بـضمان خـصیًصا تھـتم بـالنـبان وألن
األزرق الـیاقـوت مـن الـمصنوع اإلطـار ظھـر ویحـمي الـمینا. بـساطـة عـلى لـلحفاظ الظھـر عـلى مـحفور وھـو الـطاقـة، احـتیاطـي
دي "كـوت زخـرفـة عـلى بـالـكامـل تـصمیمھا الـُمعاد الـجسور وتـحتوي الـساعـة. وجـھ صـفاء تـعكس حـتى بـرقـة الـمزیـنة اآللـیة
مـع فـقط الـساعـة مـرتـدي یـراھـا الـتي الـفاخـرة األخـیرة الـلمسات ھـذه وتنسجـم الـمائـلة. الـحواف إلـى بـاإلضـافـة الـتقلیدیـة، جـنیف"

المستوى.   رفیعة الساعات تجاه ورؤیتھا بالنبان فلسفة

بـُسمك الـُصلب مـن إطـار أو قـیراط 18 عـیار األحـمر الـذھـب مـن مـللیمتر 40 قـطره بـإطـار بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة تـتوفـر
بـمینا فـتأتـي الـُصلب مـن الـنسخة أمـا الـبني، الـتمساح جـلد وسـوار الـلون أوبـالـي بـمینا الـذھـبیة الـنسخة وتـأتـي فـقط. مـللیمتر 7.40
مـادة مـع یـتالءم بـما الشـبكي غـرزة" "األلـف شـكل عـلى بـسوار أیـًضا الـساعـات ھـذه وتـتوفـر أسـود. تـمساح جـلد وسـوار أبـیض

بالنبان. من الممیزة فیلیریھ مجموعة إلى انضمت قد جدیدة منتجات أربعة تكون ، ثمَّ اإلطار. ومن
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والدقائق.     للساعات السیادة تكون حیث األساسي، للشكل عودة النحافة فائقة الساعة

بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة تُسـتثنى ولـم الـماضـي، الـقرن ثـمانـینیات أوائـل مـنذ والـحكمة بـاألنـاقـة فـیلیریـھ مـنتجات اتـسمت لـقد
المجـموعـة. بـھ تـتسم الـذي واألصـالـة الجـمال بـطابـع یـحتفظ ولـكنھ حـازًمـا، مـعاصـًرا شـكالً یـأخـذ الـساعـة فـوجـھ ذلـك. مـن الجـدیـدة
أنـیقة وعـقارب مـضیئة، ومـینا الـتدرج، مـزدوجـة الـناعـمة الـدائـریـة الحـدود ذات الـخارجـیة بـالحـلقة یـتمیز فـیلیریـھ فـأسـلوب
الـرومـانـیة بـاألرقـام الـساعـة عـالمـات جـانـب إلـى الـمریـمیة، نـبتة ألوراق الـخارجـیة الحـدود شـكل عـلى شـدیـدة بـدقـة مـشغولـة

الجذاب.   النحیف واإلطار بالذھب المشغولة

نـفس وفـي الـقائـمة، األخـرى الـمنتجات مـن نـحافـة أكـثر طـراًزا بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـتھا خـالل مـن بـالنـبان وتـطرح
بـبالنـبان الـخاصـة 11A4B حـركـة تـتیح الشھـیر، 1150 عـیار عـلى واعـتماًدا الـتشغیل. وكـفاءة الـموثـوقـیة زیـادة تـضمن الـوقـت
األداء. عـالـي شـعري بـزنـبرك مـزودة وھـي مـتوازیـین، مسـلسلین بـرمـیلین خـالل مـن أیـام أربـعة لـمدة مسـتقالً تـشغیالً بـالـید الـمدارة
األخـیرة. الـدقـائـق وحـتى الـعمل مـن األولـى الـساعـات مـن ابـتداًء الـدقـة یـضمن مـما الـطاقـة، نـبض اسـتمرار الھـیكل ھـذا ویـتیح
بـمؤشـر الجـدیـدة بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة زودت فـقد سـاعـاتـھا، اسـتخدام سـھولـة بـضمان خـصیًصا تھـتم بـالنـبان وألن
األزرق الـیاقـوت مـن الـمصنوع اإلطـار ظھـر ویحـمي الـمینا. بـساطـة عـلى لـلحفاظ الظھـر عـلى مـحفور وھـو الـطاقـة، احـتیاطـي
دي "كـوت زخـرفـة عـلى بـالـكامـل تـصمیمھا الـُمعاد الـجسور وتـحتوي الـساعـة. وجـھ صـفاء تـعكس حـتى بـرقـة الـمزیـنة اآللـیة
مـع فـقط الـساعـة مـرتـدي یـراھـا الـتي الـفاخـرة األخـیرة الـلمسات ھـذه وتنسجـم الـمائـلة. الـحواف إلـى بـاإلضـافـة الـتقلیدیـة، جـنیف"

المستوى.   رفیعة الساعات تجاه ورؤیتھا بالنبان فلسفة

بـُسمك الـُصلب مـن إطـار أو قـیراط 18 عـیار األحـمر الـذھـب مـن مـللیمتر 40 قـطره بـإطـار بـالت" إكسـترا "فـیلیریـھ سـاعـة تـتوفـر
بـمینا فـتأتـي الـُصلب مـن الـنسخة أمـا الـبني، الـتمساح جـلد وسـوار الـلون أوبـالـي بـمینا الـذھـبیة الـنسخة وتـأتـي فـقط. مـللیمتر 7.40
مـادة مـع یـتالءم بـما الشـبكي غـرزة" "األلـف شـكل عـلى بـسوار أیـًضا الـساعـات ھـذه وتـتوفـر أسـود. تـمساح جـلد وسـوار أبـیض

بالنبان. من الممیزة فیلیریھ مجموعة إلى انضمت قد جدیدة منتجات أربعة تكون ، ثمَّ اإلطار. ومن
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