جيجر -لوكولتر تكشف عن ثالثة موديالت جديدة
من
ماستر ألتراثين إنامل
ثالثة موديالت جديدة تثري مجموعة ماستر ألترا ثين الرائعة حيث تتضمن أكثر التعقيدات الساعاتية رمزية في عالم صناعة الساعات
وهي أطوار القمر والتوربيون والتاريخ والتقويم الدائم .تجسّد هذه اإلصدارات المحدودة الجديدة المصنوعة من الذهب األبيض والمطلية
والتطور وتك ّمل المجموعة الرئيسية "ماستر".
بمينا ذي لون أزرق داكن الدقّة
ّ

ماستر ألتراثين توربيون إنامل
تتميّز ساعة ماستر ألتراثين توربيون إنامل الجديدة بحركة ذات توربيون جديدة وعدّاد تاريخ بإطاللة جديدة ليشكالّ معا ثنائيا متوازنا
على هذه الساعة المطروحة بإصدار محدود من  50قطعة .يحتضن هيكل الساعة األنيق من مجموعة ماستر ألتراثين الحركة  -كاليبر
جيجر -لوكولتر  978الشهير التي أعيد تصميمها من الناحيتين التقنية والجمالية .أ ّما فيما يتعلّق باألداء الختامي ،فيبرز تزيين أشعة
الشمس على جوانب كاليبر الساعة بشكل واضح ،وكذا كتلة التذبذب الذهبية الرفيعة والرشيقة .وكما هي الحال دائما ،يجذب التوربيون
الموجود في نافذة عند موقع الساعة السادسة األنظار من خالل عرضه الرائع والمتواصل.

توربيون جيجر-لوكولتر
تعطينا ساعة ماستر ألتراثين توربيون إنامل لمحة سريعة عن خبرة المصنع في صناعة الساعات ،إذ يقدّم التوربيون ،الذي يكاد يكون
ملموسا تحت الغطاء الخلفي المصنوع من الكريستال السافيري نظرا الشفاف ،عرضا بهلوانيا بدقّة نادرة على الخلفية الزرقاء المصنوعة
من الذهب األبيض ،ليكشف عن تفاصيل أداء ختامي استثنائي .وفي رقصة أبدية ،يشير توربيون جيجر-لوكولتر الرمزي إلى الوقت
بطريقة دقيقة وثمينة.
تفاصيل أنيقة وراقية
تمضي صناعة الساعات الراقية قدما في مجال الرفاعة بفضل ساعة ماستر ألتراثين توربيون إنامل .يشير سهم عقرب الثواني الصغير
الموجود في ميناء فرعي صغير إلى  60رقما وهو يطوف حول الميناء الخاص به ،م ّما يع ّد مثاال حقيقيا عن التميّز .وتبقى مجموعة
ماستر ألتراثين ،بالنسبة لفناني وحرفي المصنع في ورشة الحِ َرف اليدوية النادرة ”® ،“Métiers Raresمصدر إلهام ال ينضب.
ي شخص مولع بالدقة ،فلقد ّ
ي ،على غرار الميناء
هذا وسيروق هذا الموديل الجديد أل ّ
ي عن الرق ّ
عززت فيه كل التفاصيل في تعبير نق ّ
المزيّن بتضفير "غيوشيه" اليدوي الذي يتناغم مع خلفية جميلة مطلية بالمينا األزرق أو هيكل الساعة المصنوع من الذهب األبيض
صيصا لهذا اإلصدار المحدود كامتداد طبيعي
المتناسق تماما ،مع قطره البالغ  40مم أو عالمات الساعات الرشيقة المعاد تصميمها خ ّ
لعقارب دوفين الرصينة والعابرة للزمن.
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ّ
إن ساعة ماستر ألتراثين توربيون إنامل لخير مثال على الخبرة االستثنائية للمصنع الواقع في "فالي دو جو" ،ألنها تتميّز بالعناية
الموالة لكل التفاصيل األخيرة ،سواء من حيث الوظيفة أو الشكل ،فضال عن الدقة المتناهية لحركتها التي تك ّمل الدقّة الفائقة لتصميمها.

ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل
تفرض ساعة ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل الجديدة ،من خالل أربع نوافذ داخلية تجسّد التعقيدات الساعاتية ونقش تضفير "غيوشيه"
المطلي بالمينا األزرق ،وجودها من ّأول نظرة .تتميّز هذه القطعة فائقة الرقة بالحركة  -كاليبر جيجر -لوكولتر  868الشهير والمعاد
تصميمه ،وهو أحد أكثر اإلنجازات الرمزية للدّار .ويزخر هذا التأويل الجديد ،سواء داخل أو خارج القفص الخاص به ،بكل السمات
الحصرية المميّزة ،كما يشهد على ذلك عدد القطع المنتجة التي تقتصر على  100لهذا اإلصدار المحدود.
تقويم دائم جديد
يشير العرض الجديد واألصيل للتقويم الدائم (اليوم عند موضع الساعة  ،3والتاريخ عند موضع الساعة  ،9والشهر والسنة عند موضع
الساعة  ) 12إلى القمر في كل من نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي في آن واحد .وفي سماء مرصعة بالنجوم مصقولة بدقة،
يحتضن قرص عند موقع الساعة  6أطوار القمر التي يعززها تصميم جديد ،بما في ذلك العداد المنقوش الذي يستقطب األنظار على
الفور ،ويبدأ القمر بالدوران بفضل أطواره المختلفة ،إذ يتزايد أو يتناقص .تضفي هذه التعقيدة الرمزية ،والتي تع ّد مثاال رائعا عن إتقان
الحرف اليدوية النادرة ”® ،“Métiers Raresعلى ساعة ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل هالة ستروق دون أدنى شك للملمين
بالساعات.
عالمات ساعات مص ّممة خصيصا لهذا اإلصدار المحدود
تفرض ساعة ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل ،تماما مثل اإلصدارين المحدودين من نفس العائلة ،وجودها مع عالمات الساعات الرفيعة
والطويلة التي تتناغم خطوطها الممدودة بأناقة تماما مع الميناء ذي التضفير المطلي بالمينا األزرقّ .
يعزز هذا العمل الفني المنجز يدويا
في مصنع جيجر -لوكولتر وظائف هذا الموديل الذي يتجلّى فيه االهتمام براحة االستخدام .كما يتناغم اللون األزرق الكثيف والمشرق
للميناء الهندسي الجديد والمزيّن بتضفير "غيوشيه" مع اللون األزرق العميق لحزام جلد التمساح المطابق.
ال تزدهي ساعة ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل بدقّة حركتها وتعقيداتها فحسب ،بل بالحرف اليدوية الفنية أيضا ،وذلك بشكل أساسي.
يستخدم الحرفيون ،باالستعانة باألدوات القديمة المصنوع بعضها في موقع الدّار العريقة ،أيديهم إلنجاز الطالء بالمينا والصقل والتلميع
وتعزيز نقش تضفير "غوشيه" على الموانئ والحركات والتعقيدات وفقا للتقنيات القديمة وترسيخا لسمعة جيجر-لوكولتر كمصنع شهير
في صناعة الساعات .منذ عام ّ ،1833
وفن الدقّة العزيز على أنطوان لوكولتر يتوسّع بشكل كبير ليتجاوز حدود قرية "فالي دو جو"
وجبال جورا في سويسرا.
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ماستر ألتراثين مون إنامل
تم إصدار "ماستر ألتراثين مون إنامل" الجديدة بمجموعة محدودة تقتصر على  100قطعة تعبّر بفخر عن طابعها المميز بأسلوب
صناعة الساعات الراقية والنقية ،والتي يعرب عنها الميناء الجديد المشكل من مادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه" باليد ،مع عالمات
المحرك أي
ساعات جديدة وقمر المع جديد وعدّاد منقوش جديد .ويخبئ قفصها فائق الرقة المصنوع من الذهب األبيض ( 10.04مم)
ّ
حركة الساعة :كاليبر جيجر -لوكولتر  ،925وهي حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية مزودة باحتياطي طاقة يدوم  70ساعة.

ميناء مشكل من مادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه" باليد
تعود أناقة "ماستر ألتراثين مون إنامل" الجديدة إلى الطبيعة الحازمة لمينائها المشكل من مادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه" .ويكشف
هذا األزرق العميق والساحر عن الرسوم الهندسية والمظهر البارز الخاص بتضفير "غيوشيه" ،وهي تقنية زخرفية تقليدية ال تزال
رائجة للغاية .أما حرفة الطلي بالمينا التي تعود إلى العهود القديمة ،فقد أعيد العمل بها في المصنع في العام  .1999وهي عملية يدوية
بحتة يقوم بها بعض الحرفيون المتدربون في المصنع ،ألن عملية الطلي بالمينا تتطلب تركيزا فائقا وصبرا ال ينفذ .باإلضافة إلى ذلك،
يتطلّب عمل التضفير "غيوشيه" وتطبيق طبقة المينا األزرق الشفاف مستوى عاليا من العناية الفائقة والدقيقة.

أطوار القمر ،جديدة والمعة
تتميز ساعة "ماستر ألتراثين مون إنامل" بإعداد جديد لعرض أطوار القمر أعيد تصميمه بانتباه شديد إلى التفاصيل .وعندما يكتمل
القمر ،يظهر القرص األبيض الدائري المصقول الالمع والرائع على خلفية فاتنة مرصعة بالنجوم.

نظرة جديدة إلى عالمات الساعات وعدّاد منقوش
باإلضافة إلى وجود عرض أطوار القمر الالمع المميّز ،أعاد هذا اإلصدار المحدود الذي يقتصر على  100قطعة بمهارة تصميم معايير
ساعة ماستر ألتراثين التي باتت تعد خطا كالسيكيا في صناعة الساعات ألكثر من  20عاما .وسيالحظ الملمون بالساعات التصميم
الجديد لعالمات الساعات التي باتت أطول ومنقسمة إلى قسمين عند مواضع الساعات  12و 3و 6و .9وفي النافذة الموجودة عند موقع
الساعة  ،6حفر العدّاد الذي يحتوي على أطوار القمر الالمع ،إلبراز األرقام التي تظهر التاريخ .ويجمع هذا المظهر بشكل واضح بين
الحضور والرصانة في الوقت نفسه.
قطعة رمزية تبرهن على حرفية صانعي الساعات المهرة والفنانين والحرفيين لدى جيجر -لوكولتر والذين يعيدون ابتكار الدقة الميكانيكية
باستمرار ويدمجونها مع اإلبداع الفني منقطع النظير.
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ماستر ألتراثين توربيون إنامل
القطر 40 :مم
السماكة 12.13 :مم
حركة الساعة :كاليبر  - 978Fأوتوماتيكية
القفص :ذهب أبيض
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعات والدقائق والثواني ،التاريخ ،التوربيون
احتياطي الطاقة 48 :ساعة
الميناء :مطلي بمادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه" ،عدّاد تاريخ منقوش
خلفية القفص :مفتوحة
إصدار محدود 50 :قطعة
الرقم المرجعيQ13234E1 :
ماستر ألتراثين بيربيتوال إنامل
القطر 39 :مم
السماكة 10.44 :مم
حركة الساعة :كاليبر  - 868A/2أوتوماتيكية
القفص :ذهب أبيض
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعات والدقائق والثواني ،التقويم الدائم (اليوم ،التاريخ ،أطوار القمر ،السنة ،الشهر ،المنطقة الحمراء)
احتياطي الطاقة 70 :ساعة
ميناء مطلي بمادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه" ،عدّاد منقوش ألطوار القمر
خلفية القفص :مفتوحة
إصدار محدود 100 :قطعة
الرقم المرجعيQ13035E1 :
ماستر ألتراثين مون إنامل
القطر 39 :مم
السماكة 10.04 :مم
حركة الساعة :كاليبر  - 2/925أوتوماتيكية
القفص :ذهب أبيض
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعة والدقيقة والثانية ،التاريخ ،أطوار القمر
احتياطي الطاقة 70 :ساعة
الميناء :مادة المينا األزرق بتضفير "غيوشيه"
خلفية القفص :مفتوحة
إصدار محدود 100 :قطعة
الرقم المرجعيQ13635E1 :

جيجر-لوكولتر
حولت جيجر-لوكولتر الدقة إلى شكل فني بحد ذاته وأقامت توازنا بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة الجمالية .وتماشيا مع الروح االبتكارية التي أطلقها
ّ
مؤسس المصنع أنطوان لوكولتر في العام  ،1833يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصدّرت صناعة الساعات الراقية :ريفيرسو ،ماستر ،جيجر-لوكولتر بوالريس،
راندي فو وأتموس ،تلك إصدارات تجسّد تراثا غنيا شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثل مصدر إلهام دائم لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من
نوعها.

www. jaeger-lecoultre.com
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