جيجر -لوكولتر تقدّم
ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" الجديدة بإصدار محدود
بعد النجاح الذي حققته مجموعة جيجر -لوكولتر بوالريس بعد طرحها في المعرض الدولي للساعات الفاخرة بجنيف العام الماضي ،تسعى الدار
العريقة إلى إثراء مجموعة بوالريس بإضافة ابتكار جديد يحظى بأهمية خاصة :ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" ذات اإلصدار المحدود
الذي يقتصر على  800قطعة .وتجمع هذه الساعة الجديدة بين خبرة الدار في صناعة الساعات الراقية واألشكال المعاصرة والتصاميم العتيقة والعديد
من التعديالت الجمالية األساسية.
ساعة جديدة بإطاللة كالسيكية
تستقي ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" إلهامها من ساعة "بوالريس  "IIالمبتكرة في عام  ،1970وتتميّز بميناء أزرق جديد ذي درجتين
صص حصريًّا لهذا الموديل الفريد .ويزدان اآلن كل من
وبراق على شكل أشعة الشمس ،ومخ ّ
لونيتين مطلي يدويًّا بالالكر مع أداء ختامي حبيبي ّ
القرص المركزي والميناء الرئيسي بتأثير المع يوحي بتغيّر اللون من الفيروزي الغامق إلى األزرق الملكي الالمع .أما الحزام المطاطي المزيّن
صص حصريًّا لهذا الموديل ،فيكتسي لونًا أزرق ينسجم مع الطوق الداخلي القابل للدوران مثل ساعتي "ميموفوكس
بزخرفة "كلو دو باريس" والمخ ّ
بوالريس" و"بوالريس  "IIاألصليتين ،إلتاحة المزيد من الوظائف.
يمكن تمييز ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" الوفية لسمات مجموعة بوالريس المميّزة بفضل األرقام العربية الممدودة ،وعالمات الساعة
الشبيهة بشبه المنحرف ،والعقارب المص ّممة على طراز الهراوة .و ُ
طليت جميع هذه العناصر بمادة سوبر لومينوفا™ لتوفير أقصى قدر من الوضوح
في األماكن ذات اإلضاءة المنخفضة .وفي هذا الصدد ،اصطبغت المادة المضيئة بلون الفانيال في إيحاءٍ مرة أخرى إلى ساعات بوالريس الشهيرة
المبتكرة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي .وعلى الرغم من جميع هذه الخصائص ،تظل جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" ابتكارا ً عصريًّا
للغاية .أما القفص المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ ،فيبلغ قطره  42مم ويتضمن تاجين بارزين ،أحدهما لضبط الوقت واآلخر للتحكم في الطوق
الدوار المذكور آنفًا .ويزدان القفص بأسطح مصقولة يدويًّا وتصميم أنيق يتباين مع سماتها الرياضية الحقيقية ،إذ إن ساعة جيجر -لوكولتر "بوالريس
ّ
دايت" مقاومة للماء حتى عمق  200متر.
داخل الساعة توجد حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية ،تتيح جميع أشكال الدقة والخبرة التي تطبع عمل جيجر -لوكولتر .ويتيح الكاليبر 899A/1
صصة عند موضع الساعة الثالثة) بدقة
المبتكر في مشاغل الدار الداخلية اإلشارة إلى الثواني والدقائق والساعات والتاريخ (المعروض على نافذة مخ ّ
بينما يوفّر احتياطي طاقة يكفي لمدة  38ساعة .وهو محمي بغطاء خلفي مغلق يحمل أربعة نقوش خاصة ،من بينها شارة الغوص ،SCUBA
وشعار جيجر -لوكولتر ،وعبارة " "1000 HOURS CONTROLلتدل على أن الساعة خضعت الختبار مدته  1000ساعة قبل أن تغادر
وأخيرا ،تُنقش عبارة "إصدار محدود  -واحدة من  "800بالقرب من الحافة الخارجية.
مصنع فالي دو جو في سويسرا.
ً

تراث عريق وارتقاء
جيجر -لوكولتر "بوالريس دايت" هي أحدث ساعة أضيفت إلى مجموعة جيجر -لوكولتر بوالريس ،وهي مستوحاة من ساعة "بوالريس ميموفوكس"
صنع بين عامي  1965و .1968وال تزال اليوم ساعة "ميموفوكس"
ص ّمم هذا الموديل التاريخي بنا ًء على طلب السوق األمريكية ،و ُ
الشهيرة .و ُ
األصلية تعبّر عن المغامرة واالبتكار التقني ألنها أتاحت وظيفة منبه ثورية للغواصين ذات صو ٍ
ض َّخم تحت الماء .وتتميّز الساعة أيضًا بتصميمها
ت ُم َ
دوار ،وقفص متعدد التيجان .وتشيد مجموعة جيجر -لوكولتر بوالريس الجديدة
المتميز والراقي :ميناء ذو ثالث حلقات متحدة المركز ،وطوق داخلي ّ
بهذه العناصر الجمالية من خالل االحتفاظ بها ،ولكن أعادت تصميمها بالكامل لتواكب العصر الحديث بعروات أقصر ،وطوق أرق ،وتيجان مريحة،
وزجاجة كبيرة من الكريستال السافيري.

المواصفات التقنية:
القطر 42 :مم
الحركة :حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية ،كاليبر جيجر -لوكولتر 899A/1
دوار
الوظائف :الساعات/الدقائق/الثواني ،التاريخ ،طوق داخلي ّ
احتياطي الطاقة 38 :ساعة
القفص :فوالذ مقاوم للصدأ
وبراق على شكل أشعة الشمس
الميناء :أزرق خاص ذو درجتين لونيتين ،مطلي يدويًا بالالكر ،أداء ختامي حبيبي ّ
مقاومة تسرب الماء 20 :بار
الرقم المرجعي ،Q9068681 :إصدار محدود يقتصر على  800قطعة *(قبل طرحها في أمريكا الشمالية)

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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