
 
 
 

 لوكولتر تقّدم - جیجر
 میدیوم"دویتو ساعة "ریفیرسو 

 

 

إحدى أبرز الساعات التي یسھل تمییزھا على الفور في  التي تلت ابتكارھا وأصبحت خالل التسعین سنة   1931ابتُكرت ساعة "ریفیرسو" في عام 

 الرجال والنساء على حّد سواء. جمیع األزمنة، فھي مثال نادر یشھد على تصمیم نال إعجاب 

میدیوم" التي أثارت إعجابًا كبیًرا والتي تعمل بآلیة حركة   دویتولتقدیم نسخة جدیدة من ساعتھا "ریفیرسو    2021لوكولتر حلول عام    -تغتنم جیجر 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة. 

 

وسمات جمالیة راقیة وجدیدة على مجموعة "ریفیرسو"، وتتمیّز بحیویّة وسالسة الشكل  میدیوم" الجدیدة ألوانًا نابضة  دویتو  تكتسي ساعة "ریفیرسو  

المستوحى من تصمیم "آرت دیكو" األصلي على غرار جمیع إصدارات ھذه المجموعة، وتزدان بثالثة أخادید مستقیمة ترسم معالم حافتي القفص  

 العلویة والسفلیة. 

 

 

 قصة میناءین 
الساعة عند ارتدائھا لممارسة األنشطة الریاضیة، واستھل    زجاجةتمیّز قفص "ریفیرسو" األصلي بنظام انقالب على خلفیتھ المعدنیة الصلبة لحمایة  

توقیت انطالقة جدیدة في تسعینیات القرن العشرین حین أُضیف إلیھ میناء آخر. وبعد النجاح الذي حقّقتھ ساعة "ریفیرسو دیوفیس" التي تعرض  

كار ساعة "ریفیرسو دویتو". ویحمل كل میناء تعبیًرا جمالی�ا ممیًّزا  منطقة زمنیة ثانیة على وجھھا الخلفي، أعید النظر في فكرة المیناء المزدوج البت

الوجھ    عن الوقت الذي یشار إلیھ بمجموعتین من العقارب تحّركھا آلیة حركة واحدة، غیر أن الوجھ األمامي یتسم بطابع كالسیكي أنیق بینما یفیض

 الخلفي حیویّة وحماًسا.

 

الفاتح مستطیل مركزي منّمق بتضفیر "غیوشیھ" على شكل أشعّة الشمس المحفورة بعمق والمحاطة بحلقة یوجد على المیناء األمامي ذي اللون  

ذات خطوط واضحة تتباین مع الخلفیة الناعمة، مما یضفي المزید من   ُمثبتة على المیناء  دقائق تشبھ السكة الحدیدیة التي تحیط بھا أرقام عربیة

ومحاطة بحلقة ذھبیة أو    مع صقٍل خطي  الشمس  بتزیین أشعة ء الخلفي ذو اللون الداكن، فیزدان بدائرة مركزیة  العمق البصري والتعقید. أما المینا

القفص) ینبثق منھا تضفیر "غیوشیھ" على شكل أشعة الشمس المحفورة بعمق والمنّمقة بخطوط ذھبیة أو  فوالذیة رفیعة (كي تتناسب مع مادة 

 فوالذیة رفیعة تشیر إلى الساعات. 

 

ة ذات التعبئة الیدویة، مثل المیناء الخلفي الذي یكتفي بعالمة یحمل الطراز ذو التعبئة األوتوماتیكیة تفاصیل راقیة تمیّزه عن اإلصدارات النظیر

ذات التعبئة األوتوماتیكیة    حركة الساعة.  التي تقوم بالتعبئة األوتوماتیكیة (روتور)  " وفتحة صغیرة في المنتصف تكشف عن كتلة التذبذب12الرقم "

ساعة. وسعیًا إلى إضافة المزید من التفاصیل الوافرة، أصبحت األخادید    38باحتیاطي طاقة لمدة    التي تتمتع  968Aلوكولتر كالیبر    -جیجرھي  

 .بتقنیة الترصیع الخرزي الموجودة على حافتي القفص العلویة والسفلیة محاطة بصف من الماس المرّصع على الوجھین األمامي والخلفي

 

الالمع ویضفي تباینًا جمیالً مع طالء الرقم   السافیرء خلفي یكتسي لون  بمینا  المصنوعة من الفوالذ  میدیوم" الجدیدةدویتو  تتمیّز ساعة "ریفیرسو  

والحزام الالمع المصنوع من جلد التمساح.    ھما األزرقبلونی " البلوري ولون الفوالذ المصقول الفاتح وتناغًما مثالی�ا مع عقربي المیناء األمامي  12"

بعقربین   أما الطراز المصنوع من الذھب الوردي، فیتمیّز بمیناء خلفي مطلي بالالكر األسود الالمع في حین یزدان المیناء األمامي األبیض الناصع



 
 

الھراوةذھبیین مصّممین على   الذھب الوردي. وألّول مرة تضیف جیجر  ومنسجمین بتناغم مع األرقام والقفص المصنوع  طراز  لوكولتر    -من 

 الداكن الممیّز والمصنوع من جلد التمساح الالمع إلى مجموعة "ریفیرسو" لتعزیز ھذا التناغم اللوني.    الرمادي حزامھا

 

 
 المواصفات التقنیة 

 
 میدیوم (فوالذ)دویتو ریفیرسو 

     مادة القفص: فوالذ 

     مم  24×  40أبعاد القفص: 

 مم  9.5السماكة: 

 األوتوماتیكیة  968Aلوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف: الساعات والدقائق على كال المیناءین 

 ساعة  38احتیاطي الطاقة: 

    متًرا  30مقاومة تسرب الماء: 

 قیراط)  0.84ماسة ( 60الماسات: 

 الحزام: أزرق من جلد التمساح 

 Q2578480الرقم المرجعي: 

 

 میدیوم (ذھب وردي)دویتو ریفیرسو 
     مادة القفص: ذھب وردي 

     مم  24×  40أبعاد القفص: 

  مم  9.5السماكة: 

 األوتوماتیكیة  968Aلوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف: الساعات والدقائق على كال المیناءین 

 ساعة  38احتیاطي الطاقة: 

    متًرا  30مقاومة تسرب الماء: 

   قیراط)  0.84ماسة ( 60الماسات: 

 الحزام: رمادي داكن من جلد التمساح 

 Q2572570الرقم المرجعي: 

 

 
 عن ساعة "ریفیرسو" نبذة

ریاضة  لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو" التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین    -، أطلقت جیجر1931في عام  

ثر الساعات التي یسھل  البولو القاسیة والتي جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أك

آلیة حركة   50ویتھا أبًدا، فاحتوت على أكثر من  تمییزھا فوًرا على مّر الزمن. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھ 

. وتحتفل ساعة "ریفیرسو" مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا والنقوش واألحجار الكریمة

 ي ألھمت إبداعھا.عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الروح العصریة الت 90بمرور 
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