نسخة جديدة من ساعة
فوي" النسائية
"101
ْ

صعة بماسات ناعمة بين خبرة صناعة الساعات وصياغة المجوهرات
فوي" النسائية الجديدة المصنوعة من الذهب األبيض والمر ّ
تجمع ساعة "ْ 101
فوي" المصنوعتين من الذهب الوردي
المثالية ،بما يتسق مع تراث جيجر -لوكولتر .وبعد النسختين المبتكرتين من ساعتي " 101رين" و"101
ْ
بمناسبة مهرجان البندقية السينمائي لعام  ،2018تستعين الدار العريقة مرة أخرى بتراثها االستثنائي إلحياء موديل أيقوني ابتُكر للمرة األولى في
عام .1959
حركة مصغّرة
نُسب جزء من اسم هذه الساعة المجوهرة إلى ورقة الشجر األنيقة والراقية التي تخفي تحت شكلها المقبّب حركة جيجر -لوكولتر الشهيرة :كاليبر
 101التي صممتها الدار في عام  .1929والتزال إلى يومنا أصغر حركة ميكانيكية في العالم ،واستثنا ًء في مجال الموديالت المصغّرة ،إذ إنها
مكونًا ذا صنع وتركيب يدويين في مشاغل الدار ،ويبلغ حجمها  0.2سم ،3وسماكتها  3.4مم ،وتكاد تزن  1غرام.
تتألف من ّ 98
تنميق جديد من الذهب األبيض والماس
دورا يليق بمقامه الثمين ،إذ تغطيه بالكامل طبقة الماسات التي
منحت هذه النسخة الجديدة الفريدة والرقيقة واألنثوية ودائمة التألق الذهب األبيض ً
صعة يدويًا واحدة تلو األخرى ،لتخبئ في مكان سري لغز الصغر
يبلغ عددها  171ماسة (
بوزن إجمالي قدره 10.13 :قيراط) مختلفة األقطار ومر ّ
ٍ
الالمتناهي أو تكشف عنه النقاب .ويستنسخ غطاء هذه الساعة السرية تفاصيل الخطوط المنحنية والحسية لورقة شجر ،فيمكن رفعه أو خفضه بحركة
فوي" المصنوعة من الذهب األبيض عن مينائها المصنوع من األوبالين الفضّي.
بسيطة وبسري ٍة تامة بنا ًء على رغبة صاحبتها ،لتكشف ساعة "ْ 101
فوي" المجوهرة المصنوعة من الذهب األبيض عن إتقان فن الترصيع والنقش اليدويين ،وتتيح للحرف النادرة Métiers
تعبّر ساعة "101
ْ
 ®Raresالخاصة بجيجر -لوكولتر فرصة جديدة لتحقق نجا ًحا المعًا ،وتضفي اإلشراقة على عيون النساء اللواتي تقدّرن فن صناعة الساعات
بأسمى جوانبها التقنية والثمينة والمذهلة.

المواصفات التقنية:
األبعاد 18.35 :مم ×  6.80مم
السماكة 5.47 :مم (دون ورقة الشجر)
الحركة :حركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية ،كاليبر جيجر -لوكولتر 4/101
الوظائف :الساعات/الدقائق
القفص :ذهب أبيض
الميناء :أوبالين فضّي
صع بالماس
السوار :ذهب أبيض مر ّ
بوزن إجمالي 10.13 :قيراط)
األحجار الكريمة 171 :ماسة مقطوعة على طراز بريانت (
ٍ
الرقم المرجعيQ2863303 :

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 أطلقت في
ّ
العام  ،1833يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصدّرت صناعة الساعات الراقية :ريفيرسو ،ماستر ،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.
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