وجه جديد لمجموعة ساعات جيجر -لوكولتر بوالريس
بعد بضعة أشهر فقط من إطالق مجموعة جيجر -لوكولتر بوالريس في معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة  SIHHفي جنيف،
انض َّم موديل جدي ٌد للتوّ إلى هذا الخط من الساعات متمثالً في ساعة "بوالريس جيوغرافيك دبليو تي ،"Polaris Geographic WT -
إصدار محدود من  250قطعة ،ستكون متوفرة حصريا ً في متاجر (بوتيكات) جيجر -لوكولتر.
وذلك في
ٍ
استوحيَ التصميم من ساعة "ميموفوكس بوالريس" التي تعود إلى العام  1968والتي ُتعت َب ُر واحدةٌ من الموديالت األيقونية في الدار
العريقة .لقد أعيد تصميم منحنيات هذه الساعة بالكامل مما أضفى عليها جوّ اً من األناقة الرياضية التي تالئم االستعمال اليومي ومظهراً
يروق للجميعّ ،إال أن طابعها المفعم بروح المغامرة بقي كما هو دون أيّ تغيير .يبلغ قطر هيكلها  42مم ،ويضم في داخله حركة
جيجر -لوكولتر الميكانيكية األوتوماتيكية كاليبر  936A/1التي تستحضر إلى المجموعة سِ م ًَة جديدة تتمثل في وظيف ٍة جيوغرافية ُتعتبر
مثالية للرجال متعددي األسفار ،والذين يعيشون إيقاع حياة نابض بالحياة والفعالية ،على ح ّد سواء.
ٌ
ٌ
ساعاتية أيقونية من جيجر -لوكولتر ُتلهم المسافر في أنحاء العالم
وظيفة
تدعوكم ساعة "بوالريس جيوغرافيك دبليو تي" – (دبليو تي  WT -ترمز إلى توقيت العالم) ،الكتشاف العالم من خالل  24منطقة
زمنية يمكن قراءة التوقيت فيها بلمحة سريعة على حلق ٍة تقع على محيط الميناء ،والتي يمكن ضبطها وتعديلها بواسطة تاج يتوضع عند
موقع الساعة  .10أما بالنسبة للمدن التي تعتمد االنتقال بين التوقيت القياسي والتوقيت الصيفي فقد تم تمييزها بإشارة نجمية تدل على
فرق التوقيت البالغ ساعة واحدة عند االنتقال إلى التوقيت الصيفي.
ميناء أنيق ،وتقني عملي بنفس الوقت ،للرجال المفعمة حياتهم بالف ّعالية والنشاط
ي ُ
ُسلط تصمي ُم الميناء الضوء على توليفة اللونين المميّزين لمجموعة جيجر -لوكولتر بوالريس :اللون األزرق الذي يتحول بمهار ٍة
ً
ورصان ٍة إلى األسود – مما يعتبر جزءا من هوّ ية هذه المجموعة وشخصيتها .يمنح لون الميناء األزرق الدخاني لساعة "بوالريس
أنواع من التزيينات واألداءات الختامية :قاعدة أوبالين لقرص ال ُم ُدن،
جيوغرافيك دبليو تي" انطباعا ً بالعمق بامتياز ،وتظهر عليه ثالثة
ٍ
وتزيينٌ شمسي للميناء الفرعي الذي يحتضن التقويم عند موقع الساعة  ،2وتوقيت المنطقة الزمنية الثانية عند موقع الساعة  6باإلضافة
إلى مؤشر احتياطي الطاقة عند موقع الساعة  ،10أما التزيين الثالث فهو من الطراز المبرغل على الخلفية.
تم تقسيم قرص النهار /الليل بوضوح إلى قسمين أسود وأبيض ليسهل تمييزه حيث يُشير إلى ما إذا كان الوقت نهاراً أو ليالً في المدينة
المحلية – وبالتالي في المنطقة الزمنية الثانية التي تختارها .ومن بين التفاصيل الصغيرة ،ولكنها تجذب النظر ،هناك رسم مُص ّغر
للشمس يشير إلى ساعات النهار – أرقام سوداء على خلفية بيضاء ،باإلضافة إلى الهالل الصغير لإلشارة إلى ساعات الليل  -أرقام
بيضاء على خلفية سوداء.
أصول ساع ٍة أيقونية
استوحيت المجموعة الجديدة جيجر -لوكولتر بوالريس من إحدى الساعات الرمزية في الدار العريقة ،وهي ساعة ميموفوكس بوالريس
التي تعود إلى العام  1968والتي يمكن تمييزها بسهولة وسرعة من خالل تيجانها الثالثة .وقد اقترحت السوق األمريكية اسمها،
بوالريس الذي يعكس روح المغامرة والجرأة التي ميّزت الستينيات من القرن الماضي ،وتحمل في تفاصيلها معاني الحرية والحداثة
ٌ
ساعة للغوص مُجهّزة بوظيفة المُنبّه ،تتميّز بخلفية الهيكل ثالثية
والريادة ،كما تبشر بوالريس بثورة في عالم صناعة الساعات ،فهي
ً
الطبقات  -المسجلة كبراءة اختراع  -وذلك لتضخيم الصوت الناتج عن وظيفة المُنبه فيها ،خاصة تحت الماء ،وبالعودة إلى يومنا هذا،
يمكننا التعبير عن هذه الروح بالشعار" :للرجل صاحب األفعال" .لقد تم إنتاج  1,714قطعة من ساعة ميموفوكس بوالريس  2بين
العامين  1965و .1968أما موديل سنة  2018من ساعة جيجر -لوكولتر بوالريس فقد أعيد تصميمه بالكامل ،حيث أصبحت القُرون
(عُروات تثبيت الحزام) أقصر ،والطوق أنحف مما أضفى على هذه الساعة مظهر معاصراً أكثر مع قراءة واضح ٍة بامتياز .األداءات
وصقل مُطفأ مما يُعزز الطابع والروح الرياضية لهذا الخط من الساعات ،كما تم استبدال زجاجة
صقل المع
الختامية جاءت على شكل
ٍ
ٍ
الساعة التي كانت ُتصنع من زجاج البليكسي لتصبح من الكريستال السافيري.
ٌ
إصدار محدود
ساعة ذات
ٍ
ُتكمّل ساعة "بوالريس جيوغرافيك دبليو تي" الجديدة مجموع َة جيجر -لوكولتر بوالريس التي أُطلِ َقت بنجاح في شهر يناير /كانون
الثاني خالل معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة –  SIHHفي جنيف.
بإصدار محدود من  250قطعة ستكون متوفرة حصريا ً في متاجر (بوتيكات) جيجر -لوكولتر.
أُطلِقَ هذا الموديل الجديد
ٍ

المواصفات التقنية:
القطر:

 42مم

السماكة 11.54 :مم
الحركة :كاليبر  – 936A/1أوتوماتيك
الوظائف :الساعات ،الدقائق والثواني ،توقيت العالم  24ساعة ،توقيت منطقة زمنية ثانية ،عرض احتياطي الطاقة
الميناء:

تزيين شمسي ،وتزيين مُبرغل

مقاومة الماء 100 :متر
إصدار محدود 250 :قطعة.

ُنبذة عن جيجر -لوكولتر
رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية عام  ،1833ومنذ اليوم األول ،صُممَت كل ساعة من الحركة إلى القفص و ُ
صنِعَت
و ُج ّمعَت في مصنعنا على أيدي ُ
ص ّناع الساعات ال َمهَرة لدينا.
إنها تتطلب اإلبداع واالبتكار ،العمل الجاد المضني والشجاعة .كم سيمر من الوقت حتى ترى النور؟ ذلك ليس باألمر الهام .ما يهم
فعالً هو كم من الوقت ستدوم! تلك هي رؤية وروح صانع الساعات في جيجر -لوكولتر..
www.jaeger-lecoultre.com

