
 

 لوكولتر تكشف عن ساعة ماستر ألترا ثين توربيون من الذهب الوردي -جيجر

 

ر لوكولت -جيجر وبراعة خبرة مآثرهذا العام مجموعة ماستر الرجالية التي تمثل إحدى  جديدةتثري عدة ساعات 

يالت مع مود وتناغما  ، ومن بينها ساعة ماستر ألترا ثين توربيون الجديدة من الذهب الوردي. في صناعة الساعات

تثير إعجاب الذواقين لما تتميّز به من خصائص، كشكل قفصها وألترا ثين األولى، تعرض هذه القطعة أشكاال  نقية، 

 من طراز دوفين، واإلنهاء الختامي ، وروعة عقاربهاوالحضور البارز لعالمات الساعات على مينائهاالدائري، 

خلفية الساعة، باإلضافة إلى  التي تمكن رؤيتها من خالل، 978Gلوكولتر  -لحركتها، كاليبر جيجر التزييني

 المصنوع من التيتانيوم.     الدّواروقفصه  للتوربيونالرقصة البارزة 

 

 الدقة واالنسجام

بية جديدة ويزدان بمؤشرات ذه -األبيض الُمطفأ  – لون قشرة البيضيكتسي ميناء ساعة ماستر ألترا ثين توربيون 

ا. وعند موقع الساعة  ا لتفسح المجال 6ذات حجم كبير ورقيق يزيدها أناقة ووضوح  ، يتقلص حجمها وتختفي تمام 

 تهاكالصفيحة الرئيسية الجديدة لحرأمام عرض التوربيون المزّود بجسر ذهبي جديد. وعلى خلفية الساعة، تبرز 

تتخذ للغاية، ف المتطورةختامي شمسي. أما تفاصيل الساعة وإنهاءاتها الختامية  بإنهاء قد ازدانتو األوتوماتيكية

ا، بغض النظر عن الزاوية التي يُنظر منها لالستمتاع   األمامية أو الخلفية. بمشاهدة واجهتهابعد ا جديد 

 

 الرقة الفائقة 

 -ميليمتر، هذه هي رقة قفص ساعة ماستر ألترا ثين توربيون الجديد الذي يأوي حركة كاليبر جيجر 10.77 ُمجرد

. وتخطو هذه الحركة ذات التعبئة األوتوماتيكية خطوة إضافية من حيث اإلنهاء الختامي، وتحظى 978Gلوكولتر 

األنظار ويأسرها من  6رة عند موقع الساعة نافذة كبي من خاللساعة. ويلفت التوربيون  45باحتياطي طاقة لمّدة 

. فهنا ينبض قلب الساعة، في حركة مضبوطة ضبط ا منظومة عجالتهاالمساحات الممتلئة والفارغة بين خالل 

 مثالي ا كي تضفي خفة جّذابة ومريحة على الدقة الساعاتية.

 

 رصانة تامة 

تتيح ساعة ماستر ألترا ثين توربيون من الذهب الوردي توازن ا جميال  من وجهة نظر عقالنية أو عاطفية على حد  

سواء، إذ تستجيب العقارب ذات الدقة المثالية والمؤشرات بالغة االستقامة للتشابك المعقّد الذي يميّز عناصر 

 – ب الوردي ولون مينائها الشبيه بلون قشرة البيضتوربيون الساعة. وتتناسب رصانة قفصها المصنوع من الذه

من جلد التمساح باللون البني، ما يدل على إمكانية انسجام المتطلبات  المشغولمع حجم حزامها  األبيض الُمطفأ



 

، فهي قاعدة ذهبية اتبعها الساعاتيون المهرة والفنانون والحرفيون في مصنع تكلفالتقنية مع الجرأة اإلبداعية دون 

 .    غراند ميزون –منذ البدايات األولى للدار العريقة دو جو  فالي

تمجيد الدقة في موديل فائق الرقة... تكمن فلسفة مجموعة ماستر ألترا ثين في كلمات قليلة، وتستقي إلهامها من 

 .1907لوكولتر في عام  -جيجر التي ابتكرتهاالساعة األولى فائقة الرقة 

 

 توربيونماستر ألترا ثين 

 مم 40: القطر 

 مم 10.77السماكة: 

 حركة أوتوماتيكية - 978Gكاليبر: 

 القفص: ذهب وردي

 بار 5مقاومة تسرب الماء: 

 الثواني( اإلشارة إلى الوظائف: الساعات/الدقائق، توربيون )مع

 ساعة 45احتياطي الطاقة: 

 للون الذهبي، عقارب من طراز دوفين، مؤشرات مثبتة ومطلية باأبيض ُمطفأ – الميناء: لون قشرة البيض

 الخلفية: مكشوفة

 Q1682410الرقم المرجعي: 

 

 

 

 

 لوكولتر -جيجر

لوكولتر، منذ تأسيسها، الدقة إلى شكل فني بحد ذاته وأقامت توازنا  بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة  -حّولت دار جيجر 
، يبتكر الحرفيون مجموعات 1833الجمالية. وتماشيا  مع الروح االبتكارية التي أطلقها مؤسس المصنع أنطوان لوكولتر في العام 

لوكولتر بوالريس، راندي فو وأتموس، تلك إصدارات تجّسد تراثا   -لساعات الراقية: ريفيرسو، ماستر، جيجرلطالما تصّدرت صناعة ا
 غنيا  شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثّل مصدرا  دائما  لإللهام لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
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