
 
 
 

 لوكولتر "بوالریس مارینر میموفوكس" من خالل عیني بیندكت كامبرباتش  -ساعة جیجر 

 

 

 Inلوكولتر "بوالریس مارینر میموفوكس" إحدى قطع بیندكت كامبرباتش المفضلة منذ أن ارتداھا لتصویر الفیلم القصیر    -أصبحت ساعة جیجر

a Breath    ھذه الساعة في عّدة مناسبات طیلة العام    غراند میزون  –   ولطالما ارتدى ھذا الممثل والصدیق الوفّي للدار العریقة واحد).   نَفٍَس (في

 الماضي، فاكتشف مجاالت استعمالھا المتعّددة في الحیاة الیومیة بأناقة خالیة من التكلّف وفي أنشطة الغوص بأداء عاٍل.

 

كنني أن أرتدیھا مع سترة في البیت  فیم یقول بیندكت: "إنھا رقیقة بالنسبة إلى ساعات الغوص وھذا ما یثیر إعجابي الشدید ویجعلھا في غایة األناقة، 

كما یمكنني ارتداؤھا في كل مكان ألنھا في غایة الرصانة واألناقة، سواء في البحر أو على الدراجة أو خالل جلسة تصویر أو   أو مع بدلة غوص.

 عند االسترخاء بكل بساطة."

 

"المنبھ   على طراز "بوالریس مارینر"، ویردف في ھذا الصدد قائًال:   تضفي آلیة الحركة المنبھة میموفوكس المزید من الجمال الجذّاب والفرید 

 ، وعند ارتدائھا، تُصِدر ذبذبات لطیفة للغایة تعجبني كثیًرا."ا أكثر ِرقةً وھدوءً رائع، وال سیما عند مقارنتھ بالمنبھ الرقمي ألنھ 

 

"إنھا    ، وفي ھذا الجانب یقول:والفعالیة واألداء العالي في ھذه الساعةأحب بیندكت أیًضا الطریقة التي تصدى بھا المصّممون لتحدي دمج األناقة  

أنا مھووس باآللیات وأحب   ، وھذا نادر جد�ا في ساعات الغوص. عبر زجاجتھا الخلفیةخفیفة وفائقة المتانة وتعجبني ألنني أستطیع رؤیة اآللیة  

ر معظم ساعات الغوص الترفیھیة والتجاریة، ولعل جھوًدا كبیرة بُذلت للحصول  متر، أي أنھا تفوق بكثی  300ویمكنھا أن تعمل تحت عمق   رؤیتھا.

 وإنھا لقطعة ھندسیة رائعة ولكنھا تظل ساعة غوص أنیقة للغایة." على ما یقاوم مثل ھذا الضغط وھذا العمق ویظل واضًحا ویتمیّز بخلفیة شفافة. 

 

ویقول بیندكت: "على نقیض   میموفوكس" وتفرض نفسھا كساعة مالئمة لجمیع المناسبات طیلة العام.لوكولتر "بوالریس مارینر    -ساعة جیجر  تتألق

وإنھا لقطعة جمیلة ذات شكل   العدید من ساعات الغوص، ال تبدو ثقیلة جد�ا على المعصم، سواء اُرتُدیت دون مناسبة معیّنة أو لغرض الغوص.

 الكلمة."كالسیكي عابر للزمن بأتم معنى 

 

 " بوالریس مارینر میموفوكس"لوكولتر  -جیجر
جلیّة بساعات الغوص األولى من    "بوالریس مارینر میموفوكس " لوكولتر    -تتمیّز ساعة جیجر بقدرات عالیة ورموز جمالیة أصیلة تشید إشادةً 

مقاومة الماء حتى عمق  كذلك  و  ISO 6425الغوص  لیتطابق تماًما مع مواصفات    لھذه الساعة  وعّززت الدار األداء الوظیفي  لوكولتر.   -جیجر

واستُلھمت الحركة ذات   بار)، بینما تتیح حلقات المیناء األزرق المتدّرج ذات المركز المتّحد جانبًا جمالی�ا ریاضی�ا ومعاصًرا للغایة. 30متر ( 300

لوكولتر    - تتمیّز ساعة جیجر لوكولتر.  -األوتوماتیكیة األولى لساعات المنبّھ من جیجر، مباشرة من الحركات  956التعبئة األوتوماتیكیة، كالیبر  

بصنج محیطي جدید مصّمم إلتاحة المكان لخلفیة قفص مصنوعة من الكریستال السافیري، وتحافظ على صوت    " بوالریس مارینر میموفوكس " 

 لوكولتر. -نبّھ من جیجر"جرس المدرسة" الممیّز الذي یضفي سحًرا فریًدا على ساعات الم

 

 

 
 1833دار صناعة الساعات الراقیة منذ عام  لوكولتر: -جیجر

من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثنائیة لجبال جورا، الذي یسترشد  تقع دارنا في وادي فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء.

جمیع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع، فیعمل صانعو الساعات، والمھندسون،  غراند میزون روحھا.  - تمد الدار العریقة  بنوٍر داخلي ال یخبو، تس

رد من أفراد  مدفوعین بالطاقة الجیاشة وروح االبتكار الجماعي التي تُلھم كل ف والمصّممون، والِحرفیون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة.



 
 

حركة من حركات الساعة منذ   1200ھذه الروح ھي نفسھا التي عّززت ابتكار أكثر من   عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطورنا الممیز وإبداعنا الفني.

 لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع الساعات. -وجعلت من مصنع جیجر 1833عام 

 

 


