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فیلیریھ لمجموعة ینضم غرینیتش توقیت بخاصیة جدید عضو

الـراقـي. الجـمالـي والـحس الـتقني الـتعقد بـین تجـمع سـاعـات تـقریـبًا عـقود أربـعة مـدار عـلى تـقدم فـیلیریـھ مجـموعـة زالـت مـا
اإلضـافـیة الـتاریـخ وخـاصـیة غـریـنیتش تـوقـیت بـخاصـیة طـراز عـن اآلن بـالنـبان تـكشف الـنھج، ھـذا عـلى السـتمرارھـا وسـعیًا

صورھا.   أبسط في

اإلضـافـة تـلك ارتـبطت وقـد مـختلفتین. زمـنیتین لـمنطقتین الـمتزامـنة اإلشـارة إمـكانـیة اإلضـافـیة غـریـنیتش تـوقـیت خـاصـیة تـتیح
الـخاصـیة تـلك عـلى الـضوء تسـلط أن بـالنـبان أرادت الـعام، ھـذا أمـا الـمعقد. بـالـتقویـم فـیلیریـھ مجـموعـة مـنتجات فـي اآلن حـتى
جـمیع نـھج عـلى یسـیر الجـدیـد اإلصـدار وھـذا دیـت". تـي إم جـي "فـیلیریـھ سـاعـة وھـي لـھا، خـصیًصا جـدیـدة سـاعـة بـإطـالق
الـتوقـیت فیظھـر الـقراءة. فـي الـفائـقة بـالـسھولـة یـتمیز أنـھ إال الـھادئ، الـراقـي المظھـر حـیث مـن المجـموعـة نـفس فـي أقـرانـھ
فـیلیریـھ. سـاعـات بـھا تـتسم الـتي الـتقلیدیـة الـبارزة الـرومـانـیة األرقـام حـلقة بـفضل الـمقدمـة فـي – الـتاریـخ بـھ یـرتـبط الـذي – المحـلي
الـزمـنیتین. الـمنطقتین إلـى لـإلشـارة مسـتقلة عـقارب وتـوجـد سـاعـة. 24 مـن تـدریـج خـالل مـن إلـیھ فـیُشار الـمرجـعي الـتوقـیت أمـا
تـوقـیت إلـى یشـیر الـذي الـعقرب أمـا الـمریـمیة، نـبتة ألوراق الـخارجـیة الحـدود شـكل یـأخـذان المحـلیة والـدقـائـق الـساعـات فـعقربـا
مـن عـلیھ الـتعرف یسھـل والـذي كـبیر، ثـوانـي بـعقرب الـصورة وتـكتمل أحـمر. مـثلث شـكل طـرفـھ فـیأخـذ األخـرى الـزمـنیة الـمنطقة
.1735 سـنة فـیلیریـھ فـي بـالنـبان دار مـؤسـس بـالنـبان، جـاك لـجیان تـقدیـًرا JB األولـى بـالحـروف الـمزیـن الـموازنـة ثـقل خـالل

التاج.   خالل من بسھولة الوقت وضبط التاریخ وتعدیل بسرعة غرینیتش توقیت تصحیح یمكن كما

ورش فـي بـالـكامـل وأُنـتجت ُصـممت والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 5A50 بحـركـة الجـدیـدة دیـت" تـي إم جـي "فـیلیریـھ سـاعـة وتـعمل
إلـى یـصل لـلطاقـة احـتیاطـي الـتقنیة بـالنـبان تـطورات آخـر إلـیھا أُضـیف الـتي اآللـیة ھـذه وتـمتلك بـالنـبان. كـعادة الـمصنع عـمل
كـریسـتال مـن الـشفاف اإلطـار ظھـر عـلى یظھـر الـنھائـیة، الـلمسات حـیث ومـن السـیلیكون. مـن شـعري وزنـبرك أیـام أربـعة

الذھبي.   المتأرجح الثقل یزین الذي النحل خلیة وشكل الجسور جنیف" على دي زخرفة "كوت األزرق الیاقوت

مـن الـمصنوعـة الـنسخة أو قـیراط 18 عـیار األحـمر الـذھـب بـنسخة الجـدیـد الـمنتج لھـذا مـللیمتر 40 قـطره الـبالـغ اإلطـار ویـتوفـر
بـسوار الـنسختین وتـتوفـر بـیضاء. بـمینا فـتأتـي الـُصلب مـن الـنسخة أمـا الـلون، أوبـالـي بـمینا األحـمر الـذھـب نـسخة وتـأتـي الـُصلب.
بـالـثقة الجـدیـر الـسفر فـي رفـیقھم اخـتیار مـن الـعالـم أنـحاء جـمیع فـي الـسفر مـحبي یـمّكن مـا وھـو مـعدنـي، سـوار أو الـتمساح جـلد

بالنبان. من
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اإلضـافـة تـلك ارتـبطت وقـد مـختلفتین. زمـنیتین لـمنطقتین الـمتزامـنة اإلشـارة إمـكانـیة اإلضـافـیة غـریـنیتش تـوقـیت خـاصـیة تـتیح
الـخاصـیة تـلك عـلى الـضوء تسـلط أن بـالنـبان أرادت الـعام، ھـذا أمـا الـمعقد. بـالـتقویـم فـیلیریـھ مجـموعـة مـنتجات فـي اآلن حـتى
جـمیع نـھج عـلى یسـیر الجـدیـد اإلصـدار وھـذا دیـت". تـي إم جـي "فـیلیریـھ سـاعـة وھـي لـھا، خـصیًصا جـدیـدة سـاعـة بـإطـالق
الـتوقـیت فیظھـر الـقراءة. فـي الـفائـقة بـالـسھولـة یـتمیز أنـھ إال الـھادئ، الـراقـي المظھـر حـیث مـن المجـموعـة نـفس فـي أقـرانـھ
فـیلیریـھ. سـاعـات بـھا تـتسم الـتي الـتقلیدیـة الـبارزة الـرومـانـیة األرقـام حـلقة بـفضل الـمقدمـة فـي – الـتاریـخ بـھ یـرتـبط الـذي – المحـلي
الـزمـنیتین. الـمنطقتین إلـى لـإلشـارة مسـتقلة عـقارب وتـوجـد سـاعـة. 24 مـن تـدریـج خـالل مـن إلـیھ فـیُشار الـمرجـعي الـتوقـیت أمـا
تـوقـیت إلـى یشـیر الـذي الـعقرب أمـا الـمریـمیة، نـبتة ألوراق الـخارجـیة الحـدود شـكل یـأخـذان المحـلیة والـدقـائـق الـساعـات فـعقربـا
مـن عـلیھ الـتعرف یسھـل والـذي كـبیر، ثـوانـي بـعقرب الـصورة وتـكتمل أحـمر. مـثلث شـكل طـرفـھ فـیأخـذ األخـرى الـزمـنیة الـمنطقة
.1735 سـنة فـیلیریـھ فـي بـالنـبان دار مـؤسـس بـالنـبان، جـاك لـجیان تـقدیـًرا JB األولـى بـالحـروف الـمزیـن الـموازنـة ثـقل خـالل

التاج.   خالل من بسھولة الوقت وضبط التاریخ وتعدیل بسرعة غرینیتش توقیت تصحیح یمكن كما

ورش فـي بـالـكامـل وأُنـتجت ُصـممت والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 5A50 بحـركـة الجـدیـدة دیـت" تـي إم جـي "فـیلیریـھ سـاعـة وتـعمل
إلـى یـصل لـلطاقـة احـتیاطـي الـتقنیة بـالنـبان تـطورات آخـر إلـیھا أُضـیف الـتي اآللـیة ھـذه وتـمتلك بـالنـبان. كـعادة الـمصنع عـمل
كـریسـتال مـن الـشفاف اإلطـار ظھـر عـلى یظھـر الـنھائـیة، الـلمسات حـیث ومـن السـیلیكون. مـن شـعري وزنـبرك أیـام أربـعة

الذھبي.   المتأرجح الثقل یزین الذي النحل خلیة وشكل الجسور جنیف" على دي زخرفة "كوت األزرق الیاقوت

مـن الـمصنوعـة الـنسخة أو قـیراط 18 عـیار األحـمر الـذھـب بـنسخة الجـدیـد الـمنتج لھـذا مـللیمتر 40 قـطره الـبالـغ اإلطـار ویـتوفـر
بـسوار الـنسختین وتـتوفـر بـیضاء. بـمینا فـتأتـي الـُصلب مـن الـنسخة أمـا الـلون، أوبـالـي بـمینا األحـمر الـذھـب نـسخة وتـأتـي الـُصلب.
بـالـثقة الجـدیـر الـسفر فـي رفـیقھم اخـتیار مـن الـعالـم أنـحاء جـمیع فـي الـسفر مـحبي یـمّكن مـا وھـو مـعدنـي، سـوار أو الـتمساح جـلد
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