
 

 معلومات عامة 

 
 

لوكولتر تضفي لمسة تنّوع جدیدة على مجموعة "ماستر كونترول" بطرازین جدیدین یتمیزان بوظائف معقّدة    -جیجر
 ممیّزة وسوار قابل للتبدیل 

 

   "ماستر كونترول كالندر"
 و"ماستر كونترول كرونوغراف كالندر" 

 

من خالل    ، في صناعة الساعات السویسریة الحدیثة   ، التي تُعتَبَُر أیقونةً لوسانتییھ مجموعة "ماستر كونترول"تثري الدار العریقة الواقع مقّرھا في  

، وھما "ماستر كونترول كالندر" و"ماستر  بطرازین جدیدین یمثالن قراءة جدیدة لتعقیدین ساعاتیین یُعتَبَران بامتیاز من التواقیع الممیّزة للدارتزویدھا  

من أساور فوالذیة قابلة للتبدیل ومتوافقة    تضمھُ مجموعة "ماستر كونترول" أكثر تنّوًعا من ذي قبل لما    وبذلك تُصبِحُ   كونترول كرونوغراف كالندر". 

 لوكولتر.  -مع أنظمة األحزمة األخرى من جیجر

 

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

لوكولتر المتجّسد    -وشّكلت مجموعة "ماستر كونترول" نقطة انطالق نظام معاییر الجودة الداخلیة لدار جیجر  مستویات االمتیاز في صناعة الساعات.

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

   ساعات راقیة.

 

وباإلضافة إلى ذلك، تحتفل المجموعة باستمرار قیمة صناعة   لوكولتر. -تجّسد مجموعة "ماستر كونترول" النھج الذي یُعنى بدقة الوقت لدى جیجر

  طرازان جدیدان مجموعة "ماستر كونترول"  وینضم إلى    ادي والعشرین.الساعات المیكانیكیة وأشھر وظائفھا الساعاتیة المعقّدة حتى في القرن الح

لحیاة  من الفوالذ المقاوم للصدأ یتمیّزان بسوارین قابلین للتبدیل، ویسلّطان الضوء إلى حّد كبیر على عرض التقویم ووظیفة الكرونوغراف في ا 

   تسم بالنشاط في عالمنا الراھن.الیومیة المعاصرة، ویشھدان بالتالي على أھمیة أسالیب الحیاة التي ت

 

الدار على خبرتھا االستثنائیة في مجال    Watches & Wonders  - خالل معرض ساعات وعجائب   العام، برھنت  في وقت سابق من ھذا 

" على بعض  590" وساعة "أتموس ھیبریس میكانیكا كالیبر  945وشھدت ساعات مثل ساعة "ماستر ھیبریس آرتیستكا كالیبر    ساعات التقویم.

  أرقى أوجھ التعبیر المیكانیكیة عن الزمن الكوني في صناعة الساعات الحدیثة. 

 

جیجر لدى  التقویم  ساعات  لصناعة  النفعي  الطابع  لتعزیز  كالندر"  كرونوغراف  كونترول  و"ماستر  كالندر"  كونترول  "ماستر  نسختا    -ابتُكرت 

   لوكولتر.

 

ندر" ذات السوار القابل للتبدیل على النجاح الحدیث الذي حقّقتھ ساعة "ماستر كونترول كالندر" ذات  ترتكز أحدث ساعات "ماستر كونترول كال

ویزدان المیناء الفضي بلمسة خطیة ناعمة كأشعة الشمس وجمال    المیناء األزرق، وتتمیّز بمیناء متعّدد األلوان ینصب تركیزه على النقاء والرقّي.

ى رموز التصمیم األساسیة لمجموعة "ماستر كونترول" مثل العقارب المصّممة على طراز "دوفین" واألرقام العربیة  اللون المتدّرج بینما یحافظ عل

األحمر ومصّمم على شكل شعار   بالالكرویتمیّز ھذا الطراز بعقرب تاریخ قافز مزّود بطرف مؤشر مطلي    . ُمستدقةالتي تتخلّلھا عالمات ساعات  

   .وبدھیةراءة التاریخ قراءةً سھلةً لوكولتر، مما یتیح ق -جیجر

 

بالقدر نفسھ من النقاء، إذ تستخدم عقارب كرونوغراف زرقاء وقرص أزرق  و  بدقة  تعرض ساعة "ماستر كونترول كرونوغراف كالندر" الوقت

" و"ماستر كونترول كرونوغراف  وألّول مرة، تأتي ساعتا "ماستر كونترول كالندر  لإلشارة إلى أطوار القمر وإبراز مؤشرات الوظائف المعقّدة.



 
 

 معلومات عامة 

المتینة وذات االستعما للساعات  التزاید  تبدیل سریع، مما یشھد على األھمیة اآلخذة في  الت  كالندر" مزّودتین بسوار فوالذي یحتوي على نظام 

   المتعّددة في الحیاة المعاصرة.

 

وتتمیّز    بسوار فوالذي یأتیان أیًضا مع حزام بني فاتح من جلد عجل نوفونابا®.كما أن كال طرازي مجموعة "ماستر كونترول" الجدیدین المزّودین  

لوكولتر أن تتحّول حق�ا إلى ساعة تناسب جمیع    -ھذه األحزمة الجلدیة بنظام التبدیل السریع نفسھ، مما یتیح لمجموعة "ماستر كونترول" من جیجر

 المواسم. 

 

.  

 المواصفات التقنیة

 

 در ماستر كونترول كالن

 مم  10.95مم ×   40 :األبعاد 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة  866AAلوكولتر كالیبر  -: جیجرالحركة

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

 ساعة  70 احتیاطي الطاقة:

   : فوالذ مقاوم للصدأالقفص

 : مفتوحة خلفیة القفص

 بار  5 الماء:مقاومة تسرب 

 : میناء فضي یزدان بزخرفة أشعة الشمس المیناء

 السوار: سوار قابل للتبدیل من الفوالذ المقاوم للصدأ وحزام بني من جلد عجل نوفونابا® 

 Q4148120 الرقم المرجعي:

 
 

 ماستر كونترول كرونوغراف كالندر 

 مم  12.05مم ×   40 :األبعاد 

 میكانیكیة ذات تعبئة أوتوماتیكیة  759لوكولتر كالیبر  -: جیجرالحركة

 دقیقة، مقیاس النبض  30: الساعات/الدقائق/الثواني، التاریخ، الیوم، الشھر، أطوار القمر، الكرونوغراف، عّداد الوظائف

 ساعة  65 احتیاطي الطاقة:

   : فوالذ مقاوم للصدأالقفص

 : مفتوحة خلفیة القفص

 بار  5 مقاومة تسرب الماء:

 یزدان بزخرفة أشعة الشمس  : میناء فضي المیناء

 السوار: سوار قابل للتبدیل من الفوالذ المقاوم للصدأ وحزام بني من جلد عجل نوفونابا® 

 Q413812J الرقم المرجعي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 معلومات عامة 

 
 Stellar Odyssey -نبذة عن األودیسة النجمیة 

 
منذ أوائل أیام إنشاء المصنع، حظیت   طریقة تستعین بھا البشریة في قیاس الوقت.بالظواھر الفلكیة التي تكمن في صمیم كل    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    سماء، ودورتي الشھر القمري العُقَدي والشھر القمري الحضیضي.ومعادلة الوقت، وخرائط ال

تخوض   وفي ھذا العام،  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  -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  

 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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