
 
 
 

 
 لوكولتر تقّدم ساعة "ريفيرسو وان" الجديدة -مجموعة "ريفيرسو" تكتسي طابعًا أنثويًا: جيجر

 

 

ساعة يد أصبحت تصميًما كالسيكيًا في القرن العشرين، وهي "ريفيرسو" التي جمعت ببراعة بين  لوكولتر -عاًما، أطلقت جيجر 90منذ حوالي 

 الشكل واألداء، وباتت إحدى الساعات المميّزة على اإلطالق، وال تزال تحتفظ بالطابع المبتكر والعصري نفسه إلى يومنا.  

 

ر موديالتها النسائية إثارة لإلعجاب، وهي ساعة "ريفيرسو وان". وتكتسي ساعة نسخة جديدة وجميلة من أكث 2020تقّدم الدار العريقة في عام 

على غرار جميع موديالت "ريفيرسو" بالطابع القوي والنقي الذي تتسم  . متميّزة،"ريفيرسو وان" لونًا نابًضا وحلّة راقية جديدة في هذه المجموعة

 وتزدان بثالثة أخاديد مستقيمة ترسم معالم حافتي القفص العلوية والسفلية.به المجموعة المستوحاة من تصميم "آرت ديكو" الفريد، 

 

 واين-ريفيرسو وان رد

 

كر تتجّسد ساعة "ريفيرسو وان" األنوثة بأسلوب كالسيكي راٍق من خالل قفصها الممدود، المستوحى تصميمه من أول موديل "ريفيرسو اليدي" المب

األخاديد على حافتي القفص العلوية والسفلية. باإلضافة إلى الخطوط الرفيعة التي  يُحّددترصيعًا حبيبيًا ، وصٍف من الماس المرّصع 1931في عام 

 والناعمة التي تبدو وكأنها ُرسمت باليد.األثيرية تسلط الضوء على زوايا الميناء األربع، حيث تتجلى األرقام العربية 

 

نفًسا جديًدا من األلوان الزاهية، كالميناء الذي اكتسى اللون األحمر الخمري. ويظهر لمعانه  2020تلقّى هذا التصميم الجميل والرصين في عام 

ن م الناصع بعد طالء تضفير زخرفة أشعة الشمس الدقيقة مرات عديدة بالالكر ويزداد رونقه باألرقام البيضاء واللمعان الناعم للقفص المصنوع

ً  الفوالذ المصقول  تيح اللون األحمر الخمري للحزام المصنوع من جلد التمساح انسجاًما مثاليًا مع الميناء.. وأخيًرا، يصقالً المعا

 

يبدو ظهر قفص ساعة "ريفيرسو وان" المصنوع من الفوالذ الصلب مثل اللوحة البيضاء التي تدعو صاحب الساعة إلى إضفاء طابعه الشخصي 

ين ممرات المصبالنقش الذي يفضله، سواء أكان رسالة مميّزة أو تاريًخا هاًما أو رسًما يطلبه. وتزخر هذه التصاميم بإمكانيات ال نهاية لها بقدر مها

 لوكولتر. -لدى مصنع جيجروحرفيي النقش 

 

وعة موتحتفي ساعة "ريفيرسو وان" الجديدة الحمراء الخمرية بلون يعبّر عن الحب والطاقة اإليجابية، وتضفي لمسة أنوثة عصرية ومبتهجة على مج

 "ريفيرسو".

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المواصفات التقنية

 

 ريفيرسو وان 

 مم 7.9× مم  20× مم  40األبعاد: 

 657حركة الساعة: 

 الوظائف: الساعات والدقائق

 بتضفير مطلي بالالكر  خمري اللون الميناء: ميناء

 القفص: فوالذ مقاوم للصدأ

 مساحة شاغرة إلضافة نقش -خلفية القفص: مغلقة 

 قيراط 0.3 -ماسة  27: الترصيع

 بار 3مقاومة تسرب الماء: 

 Q3288560الرقم المرجعي: 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

ال جورا، ائية لجبتقع دارنا في وادي فالي دو جو الهادئ، وتخلُق إحساًسا فريًدا باالنتماء.  من هنا، من المكان وبإلهاٍم من المناظر الطبيعية االستثن

ميزون روحها. جميع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع، فيعمل  غراند -الذي يسترشد بنوٍر داخلي ال يخبو، تستمد الدار العريقة 

شة اصانعو الساعات، والمهندسون، والمصّممون، والِحرفيون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقية. مدفوعين بالطاقة الجي

ا بااللتزام، حيث نُرّسخ كل يوم تطورنا المميز وإبداعنا الفني. هذه الروح هي نفسها وروح االبتكار الجماعي التي تُلهم كل فرد من أفراد عائلتنا يوميً 

لوكولتر الجهة الرائدة في تصنيع  -وجعلت من مصنع جيجر 1833حركة من حركات الساعة منذ عام  1200التي عّززت ابتكار أكثر من 

 .الساعات

 

 

www.jaeger‑ lecoultre.com 


