
 

 معلومات عامة 

 
   لوكولتر تقّدم  -جیجر

 ساعة "ماستر كونترول میموفوكس تایمر" المصنوعة من الذھب الوردي 
 

 مستمرة "میموفوكس"أسطورة 

 

 
 تكتسي ساعة "ماستر كونترول میموفوكس تایمر" حلّة جمالیة جدیدة من الذھب الوردي ومیناء ثنائي اللون رمادي وأسود  •

 "میموفوكس تایمر" وظیفة إضافیة لضبط المنبّھ استناًدا إلى الوقت المنقضي توفّر آلیة  •

 برّمتھا للجیل الجدید من ساعات "میموفوكس"  956AAكالیبر  - لوكولتر -أعید تصمیم حركة جیجر •
 

 

إلى نموذج مرجعي في ساعات المنبّھ المعصمیة لما أضیف إلیھا من    1950لوكولتر في عام    -جیجرأطلقتھا  تحّولت أّول ساعة "میموفوكس"  

   إصدارات "میموفوكس" المختلفة على مّر العقود.إلبداع وظائف عدیدة مفیدة ومبتكرة 

 

وفي ظل الرواج الشدید الذي حظي بھ الطراز   تایمر". ، طّور مھندسو الدار آلیة جدیدة تماًما لضبط المنبّھ، وھي آلیة "میموفوكس  2020في عام  

تقّدم جیجر الساعات،  ھّواة جمع  بین  الفوالذ  من  المصنوع  تایمر"  قراءةً  لوكولتر    -األصلي  میموفوكس  كونترول  "ماستر  ساعة  جدیدة:  جمالیة 

 المصنوعة من الذھب الوردي. 

 

ومن جھة أخرى، یمكن لصاحب    ى عدد الساعات التي ستنقضي قبل حلول وقت المنبّھ.تتیح وظیفة المؤقِّت لصاحب الساعة ضبط المنبھ استناًدا إل

وترتبط المؤشرات ببعضھا كي یتحرك   الساعة ضبط المنبھ بطریقة تقلیدیة، وفقًا لساعة محّددة (على سبیل المثال، وقت موعد أو منبھ لالستیقاظ). 

 انت الطریقة المستعلمة لضبط المنبھ. المؤشر الثاني تلقائی�ا إلى الوضعیة المناسبة مھما ك

 

ة  ُصّمم میناء ساعة "ماستر كونترول میموفوكس تایمر" على شكل دوائر متحدة المركز، في حین أن خلفیتھ السوداء المصقولة بلمسة خطیة ناعم

ر المنبّھ. ونُقشت الحلقة األعمق بنقش بارز كأشعة الشمس تُحِدث تباینًا صارًخا مع اللون الرمادي الذي تكتسیھ حلقة الدقائق الخارجیة وقرص مؤش

ویشار ھنا إلى الساعات المنقضیة حتى بلوغ توقیت المنبھ بعقرب صغیر یحمل    للخلفیة.المبرغل  وأرقام مصقولة للغایة ترتسم معالمھا على السطح  

حلقة الخارجي لإلشارة إلى الوقت الذي یرن فیھ المنبھ  وُوضعت العالمة المثلثة التي تتمیّز بھا "میموفوكس" على طرف ال  باللون األحمر.  JLشعار  

وسعیًا إلى تعزیز طابع الساعة الراقي، تحاكي العقارب األنیقة والبسیطة المصّممة على طراز "دوفین"    والذي یرد على حلقة أخرى متحدة المركز.

 وفوكس" التي یعود تاریخھا إلى منتصف القرن الماضي. الشكل الثالثي الممدود لمؤشرات الساعات باعتباره سمة ممیّزة في إصدارات "میم

 

مم مع ألوان المیناء الغامقة، وینضح بأناقة خالیة من التكلّف    40یتباین فقص ساعة "ماستر كونترول" المصنوع من الذھب الوردي والبالغ قطره  

   سطحھ المصقولة بلمسات المعة ولمسات ساتانیة خطیة ناعمة.المائل وعرواتھ المنحنیة الحركیة ومزیج أبطوقِھ ال یقوى علیھا الزمن، ویتمیّز 

 

 

 " میموفوكس"  أصل أسطورة
وبدأت قصة "میموفوكس"    بالرغم من أن المنبّھ ینتمي إلى أھم الوظائف المعقّدة وأروعھا، فإنھ یظل نادًرا في صناعة الساعات على نحو یثیر الدھشة.

لوكولتر إتقانھا في صنع اآللیات الرنّانة   -وفي ھذا السیاق، استغلت جیجر . قدًرا وفیًرا من الزخم واإلبداعفي وقت شھد العالم فیھ ، 1950في عام 

   لتصمیم ساعة منبّھ، وھي ساعة مفیدة للغایة تبدو مواكبة تماًما لذلك العصر.



 
 

 معلومات عامة 

التقنیة البالغة تكمن في المطرقة التي یجب أن تدق    على غرار الساعات الرنّانة األخرى، تتألف آلیة المنبّھ من مطارق وصنوج غیر أن صعوبتھا

 على الصنوج عدة مرات بسرعة عالیة جًدا لمدة طویلة نسبی�ا.    

  

 

 آلیة حركة ذات تصمیم جدید 

المنبّھ والتي صّممتھا  أوتوماتیكیة التعبئة التي یعمل بھا الجیل الجدید من ساعات    956كالیبر    -عمل مھندسو الدار على التنقیح الشامل للحركة  

الداخلیة على غرار سائر حركاتھا.  -جیجر سابقًا بخلفیة قفص    " میموفوكس" وتمیّزت ساعات    لوكولتر وطّورتھا وصنعتھا بالكامل في مشاغلھا 

متاع برؤیة المطارق  مغلقة ثُبّتت علیھا الصنوج، في حین یتمتع قفص "ماستر كونترول" بخلفیة قفص شفافة من الكریستال السافیري تتیح االست

وتزدان كتلة التعبئة    ویقتضي ھذا األمر إعادة تصمیم كامل آللیة الدقّات، إذ أصبح الصنج اآلن مثبّتًا على جزء ھیكل الساعة الجانبي.  عندما تدّق. 

ضمن رؤیة واضحة على آلیة  المخّرمة المصنوعة من الذھب الوردي بزخرفة "كوت دو جنیف" لتنسجم مع اللمسات الراقیة على صفائح الحركة وت 

ویظل ھناك عنصر ذو أھمیة لم یتغیّر عن األجیال السابقة: صوت منبھ "جرس المدرسة" الممیّز الذي یضفي طابعًا سحری�ا على حركة    الدقّات.

 "میموفوكس". 

 

 -متاحة حصری�ا في متاجر جیجرقطعة    100ستُصنع ساعة "ماستر كونترول میموفوكس تایمر" من الذھب الوردي بإصدار محدود یقتصر على  

 لوكولتر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواصفات التقنیة

 ماستر كونترول میموفوكس تایمر 

 

 مم  12.39مم ×   40 :األبعاد 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة  956AAلوكولتر كالیبر  -: جیجرالحركة

 : الساعات/الدقائق/الثواني، التاریخ، المنبھ، المؤقِّت الوظائف

 ساعة  44 احتیاطي الطاقة:

 ُمثبتة : ثنائي اللون رمادي وأسود مصقول بلمسة خطیة ناعمة ومنقوش بأرقام على قرص المؤقِّت ومؤشرات المیناء

   : ذھب ورديالقفص

 : مفتوحة خلفیة القفص

 بار  5 مقاومة تسرب الماء:

 جلد التمساح  الحزام:

 قطعة متاحة في المتجر 100على إصدار محدود یقتصر ،  Q410257J الرقم المرجعي:
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 Stellar Odyssey -نبذة عن األودیسة النجمیة 

 
منذ أوائل أیام إنشاء المصنع، حظیت   بالظواھر الفلكیة التي تكمن في صمیم كل طریقة تستعین بھا البشریة في قیاس الوقت.  2022لوكولتر في عام    -تشید جیجر

لوكولتر، بدًءا من العرض البسیط ألطوار القمر إلى التقاویم الدائمة شدیدة التعقید،    - إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتھا جیجرالوظائف الفلكیة بدور بارز في  

  -وقت الثالث  وأتقن صنّاع ساعات الدار العریقة وحدات قیاس ال  ومعادلة الوقت، وخرائط السماء، ودورتي الشھر القمري العُقَدي والشھر القمري الحضیضي.

وفي ھذا العام، تخوض   ولطالما وظفوا إبداعھم في ابتكار آلیات متطّورة ودقیقة تحاكي ھذه الظواھر الفلكیة وتنبئ حتى بحدوثھا.  -الشمسیة والقمریة والفلكیة  

ات معیّنة وعالقات تعاون ملھمة مع فنان  بمعرض غامر وسلسلة من الفعالیات التي تستند إلى موضوع   Stellar Odyssey  -لوكولتر أودیسة نجمیة    -جیجر

تتناول  ،  Atelier d’Antoine  -تشكیلي وخبیر في خلط المشروبات، فضًال عن برنامج مثیر لالھتمام ینطوي على حلقات عمل استكشافیة في ورشة أنطوان  

 غموض النظام الكوني إلى روائع میكانیكیة دقیقة للمعصم. ھي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحویل Stellar Odyssey -األودیسة النجمیة   موضوع السماء.
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