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   لوكولتر تضفي عمقًا جدیًدا على -جیجر
  مجموعة "ماستر كونترول" 

 باللون األزرق  بطرازین جدیدین 
 

 "ماستر كونترول دایت" و"ماستر كونترول كالندر" 
 

 

الشھیرة في صناعة   كونترول"  "ماستر  لوسانتییھ مجموعة  مقّرھا في  الواقع  العریقة  الدار  الحدیثة من خالل إضافة  تثري  السویسریة  الساعات 

تتمیّزبقراءة جدیدة   طرازین جدیدین   یزدانان  باللون األزرق الغامق ساعتا "ماستر كونترول دایت" و"ماستر كونترول كالندر" بمیناءین    ، حیث 

 المعاصرة الراقیة القویة ذات األداء العالي. لوكولتر األنیقة  -بلمسة خطیة ناعمة كأشعة الشمس، وتجّسدان جوھر صناعة ساعات جیجر

 

كدلیل على التزام الدار ببلوغ أعلى    1992عاًما على ابتكار مجموعة "ماستر كونترول" التي صدرت في عام    30مرور    2022یصادف عام  

لوكولتر المتجّسد    -دة الداخلیة لدار جیجروشّكلت مجموعة "ماستر كونترول" نقطة انطالق نظام معاییر الجو  مستویات االمتیاز في صناعة الساعات.

الذي اعتمدتھ الحقًا كل مجموعة الساعات والذي بات یرمز إلى وعد الدار لعمالئھا بصنع    Hours Control 1000في اختبار األلف ساعة  

   ساعات راقیة.

 

لوكولتر مكانة رائدة في فن صناعة    -الدائمة التي تمنح جیجرتندرج مجموعة "ماستر كونترول" تماًما في ھذا االلتزام المستمر بضمان الجودة  

ساعات القرن الحادي والعشرین، وتضم إلیھا طرازین مصنوعین من الفوالذ المقاوم للصدأ ومزّودین بمیناء أزرق مصقول بلمسة خطیة ناعمة  

  "ماستر كونترول دایت" و"ماستر كونترول كالندر".ویمكن العثور على جمیع الرموز األساسیة لمجموعة "ماستر" في ساعتي    كأشعة الشمس.

، وعقربي الساعات والدقائق  ُمستدقة التي تتخلّلھا عالمات ساعات    الُمرّكبة على المیناء  وتشمل ھذه الرموز سمات مختلفة كتولیفة من األرقام العربیة

ویبدو الطوقان الضیّقان   والمنحنیة نحو نقطة تثبیت الحزام. الحواف  والمصّممین على طراز "دوفین"، وعروات القفص المشطوفةبأوجٍھ مشطوفة 

 مم، مما یرمز إلى المرونة المتأّصلة في قطر ھذا القفص.  40وكأنھما ینفتحان على القفصین البالغ قطرھما 

 

ة ببراعة، وتقسیمات دقائق متمیّزة تتخلّلھا  یزداد وضوح الساعة وسھولة قراءتھا باستخدام حلقات الدقائق التي تكتسي ألونًا زرقاء فاتحة ومتباین 

الوقت بطریقة   إلى  القافز مجّدًدا إلى ساعة    ودقیقة.بدھیة  مؤشرات على شكل نقاط مطلیة بمادة سوبرلومینوفا® لإلشارة  التاریخ  ویعود مؤشر 

بالالكر  لوكولتر المطلي    -جیجر  ینتھي بشعارو ویمتد عقرب التاریخ الرقیق من منتصف المیناء    "ماستر كونترول كالندر" بأسلوب الفت للنظر.

لعقرب الثواني  ولضمان قراءة أطوار القمر ذات العرض المزدوج والمیناء الفرعي    األحمر لإلشارة إلى التاریخ على المحیط الخارجي للمیناء.

عرض أطوار  یتقاطع مع  حتى ال    من كل شھر  درجة بین الیوم الخامس عشر والیوم السادس عشر  90قراءةً مثالیةً، یقفز عقرب التاریخ    الصغیر

 وضوح تصمیم ساعة "ماستر كونترول كالندر".  التي تعزز التفاصیل الصغیرة ، ما یُعتَبَُر منأبًدا لعقرب الثواني الصغیرالقمر والمیناء الفرعي 

 

اعة "ماستر كونترول دایت" أیًضا لونًا أزرق وأرقاًما  سعیًا إلى إضفاء لمسة تناغم شاملة على ھذین الطرازین الجدیدین، اكتست حلقة التاریخ في س

أما مؤشرات الیوم والشھر في ساعة "ماستر كونترول كالندر"، فتكتسي لونًا أبیض على خلفیة زرقاء وتضفي    باللون األبیض. مطبوعةً  عربیةً  

یة تتجلى في اللمسة الحلزونیة التي یتمیّز بھا المیناء الفرعي  تكامًال جمالیًا بالطریقة نفسھا مع سائر عناصر الساعة، إلى جانب تفاصیل إضافیة راق 

 ویكشف النصف العلوي للمیناء الفرعي عن قرص أطوار القمر المنّمق بخلفیة مرّصعة بالنجوم. .لعقرب الثواني الصغیر
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ویزدان الحزامان بخیاطة    ن أزرق مطابق.تأتي ساعتا "ماستر كونترول دایت" و"ماستر كونترول كالندر" مزّودتین بحزامین من جلد العجل بلو

وُزّود كل حزام بآلیة تبدیل سریع، مما یسّھل على مرتدي الساعة تبدیلھ   .عریقة زرقاء مكّملة تستمر حتى نقطة تثبیت الحزام لضمان إطاللة عتیقة

 بحزام آخر للحصول على إطاللة مختلفة تماًما. 

 

في ساعة "ماستر كونترول   899كالیبر  -وتضمن الحركة  لوكولتر.  -بحركتین أوتوماتیكیتین من ابتكار دار جیجریعمل ھذان الطرازان الجدیدان  

ساعة، مما یتیح تشغیل الساعة بصورة مستقلة لمدة    70في ساعة "ماستر كونترول كالندر" احتیاطي طاقة یكفي    866كالیبر    -دایت" والحركة  

 قطعة.   800ویقتصر إصدار كل طراز على  ارتدائھا. ثالثة أیام تقریبًا حتى عند عدم 

 

 

 المواصفات التقنیة

 

 ماستر كونترول دایت

 مم  8.78مم ×   40 :األبعاد 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة  899ACلوكولتر كالیبر  -: جیجرالحركة

 : الساعات/الدقائق/الثواني، التاریخالوظائف

 ساعة  70 احتیاطي الطاقة:

 غامق یزدان بزخرفة أشعة الشمس، حلقة دقائق زرقاء فاتحة  : أزرقالمیناء

   : فوالذ مقاوم للصدأالقفص

 : مفتوحة خلفیة القفص

 بار  5 مقاومة تسرب الماء:

 جلد عجل  الحزام:

 قطعة  800إصدار محدود یقتصر على  - Q4018480 الرقم المرجعي:

 

 ماستر كونترول كالندر 

 مم  10.95مم ×   40 :األبعاد 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة  866AAلوكولتر كالیبر  -: جیجرالحركة

 : الساعات/الدقائق/الثواني، التاریخ، الیوم، الشھر، أطوار القمرالوظائف

 ساعة  70 احتیاطي الطاقة:

 : أزرق غامق یزدان بزخرفة أشعة الشمس، حلقة دقائق زرقاء فاتحة المیناء

   : فوالذ مقاوم للصدأالقفص

 : مفتوحة یة القفصخلف

 بار  5 مقاومة تسرب الماء:

 جلد عجل  الحزام:

 قطعة  800إصدار محدود یقتصر على  - Q4148480 الرقم المرجعي:
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 Stellar Odyssey -نبذة عن األودیسة النجمیة 

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

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

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

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

بمعرض غامر وسلسلة من الفعالیات التي تستند إلى موضوعات معیّنة وعالقات تعاون ملھمة مع فنان     Stellar Odyssey  -تر أودیسة نجمیة  لوكول  -جیجر

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

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