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 : رمز الحب الخالدValentine’s Day 2021 ساعة

 

فبرايرالمناسبة المثالية الحتفال دار بالنبان بالسيدات. في سلسلتها الخاصة  14يوم  يعتبر، 2001كما هو الحال منذ عام 

ً قدم تيد الحب الحادي والعشرين، لع في إصدار محدود   Villeret Women Date لنموذج الدار تصميماً جديداً ورائعا

 .قطعة 28من 

 

على التصميم األنيق والخفيف، حيث يعتبر المينا  هتركيزبمخصص لالحتفال بالعشاق، ويتميز هذا الطراز الجديد وال

 العشاقعن أنظار  ساخربشكل  Cupidعوة للتحليق فوق السحاب، حيث يختبئ د بمثابةالمصنوع من عرق اللؤلؤ األبيض 

حزام  المتطابق معأحمر اللون  القرمزي مع القلب، إلى مصدر كل رغبةعقرب الثواني  رمزويالذين ضربهم بسهمه. 

الساعة  شذيباتتتبرز عقارب الساعات والدقائق المخرمة و. تناغم ينضح بالحبالساعة المصنوع من جلد التمساح في 

 .فاخرة تتألق باأللماسبلمسات بإطاروحلقات متميزة ، معززة األنيقة

النساء باعتبارهن قائدات ومفكرات، وتعتبر روائعهن المتأصلة مصدراً إلبداعاتها الناعمة والمتألقة،  تنظر بالنبان إلى

في علبة من الذهب  التي تأتياعة الغنائية، حيث يتم توجيهها بواسطة آليات تعكس طبيعتهن الجريئة. وتكمن روح هذه الس

 1150ساعة وقد تم استيحاء هذه الساعة من طراز . 1151: عيار الملءالفاخرة ذاتية  حركتهامم، في  33.2األحمر مقاس 

ونظراً عرض التاريخ.  نافذة ، باإلضافة إلىأيام 4لمدة احتياطي طاقة مع من السيليكون  بنابضالشهيرة، وهي مزودة 

بدقة  على نحو يظهر التفاصيل الفاخرة المصممةلعلبة من الياقوت فقد تم تصميم الواجهة الخلفية ل، الداخليالجمال  هميةأل

 .الساعة على نحو فائق الروعةوالتي تميز 

ة ، عندما ابتكرت الدار أول ساعة يد نسائي1930 منذ عام على نحو وثيقوالنساء  بالنبانتم نسج الروابط السحرية بين 

تم تعزيز هذه العالقة االندماجية بعد ثالث سنوات عندما تولت السيدة بيتي فيشتر قيادة الشركة، لتصبح بذلك لي. الملءذاتية 

تعتبر لصناعة الساعات. وشهدت السنوات التي تلت ذلك سلسلة من إبداعات الساعات النسائية التي  داراً أول من يترأس 

 .لمرأةى اهتمام بالنبان باتظهر مدتصريحات مفتوحة  بمثابة

األناقة المتقنة لتصميمها، والتي تعكس جوهر ، حيث تضمن " رمز جديد للخلودValentine's Day 2021ساعة "تعتبر 

تقديم مثل هذه الهدية ويعتبر . النماذج الخالدةهذه الساعة المرصعة باألحجار الكريمة إلى صفوف  انضمام، تصاميم بالنبان

 فقط.قطعة  28هذا النموذج في إصدار محدود من ، نظراً لتصميم قدر بثمن يلحب حياتك أمر ال
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