راندي فو مون سيرينيتي
عرض ألطوار القمر على خلفية فخمة ،وجنم غامض يشري إىل موعد مقبل ،وموجة زرقاء وماسات ّبراقة ،وحركة أوتوماتيكية داخل
ٌ
تعّب ساعة راندي فو مون سريينييت من خالل هذا اإلصدار الثمني املصنوع من الذهب الوردي
ساعة يوحي امسها بالنعومة والسكينةّ .
عن جوهر خّبات صناعة الساعات وصياغة اجملوهرات لدى املصنع.
عرض ألطوار القمر في محيط أزرق
ٌ
تكتسي ساعة راندي فو مون سريينييت حلة زرقاء بأكملها وتُؤوي نظاماً لعرض أطوار القمر مصنوع من عرق اللؤلؤ على خريطة
مساوية ساتانية .وعلى امليناء الداخلي األزرق اآلسر ،تتألق أنصاف دوائر ذهبية حتت الضوء لتعيد رسم كوكبات السماء الليلية
املرصعة بالنجوم .وختبو أرقام الساعات ذات الطراز الزهري املميّزة جملموعة راندي فو حىت ختتفي يف اجلزء السفلي للميناء الساتاين
ّ
قوسا وكأهنا تفسح اجملال لفخامة هذا املشهد الليلي الذي يدعو
ذي النقش الشمسي .وتشكل هذه األرقام ذات التصميم الرصني ً
إىل التجدد املستمر...
ثمينة ودقيقة على حد سواء
مرصع بـ  62ماسة مقطوعة على طراز بريانت .وجيري اختيار كل حجر مثني بعناية قبل أن يتخذ لنفسه مكانًا
حييط بالطوق تاج ّ
املرصعة .وعلى طريقة الفراشة اليت تطري على هواها ،يشري جنم غامض ومتحرك إىل وقت املوعد
إىل جانب سائر األحجار الكرمية ّ
أيضا اسم اجملموعة الذي اختري هلذا السبب بعينه –
املقبل .ويذكرنا هذا النجم املتأللئ الرصني واملرح باسم الساعة  -الذي هو ً
املوعد  .ويدق قلب ساعة راندي فو مون سريينييت بفضل دقة حركتها امليكانيكية ذات التعبئة األوتوماتيكية ،كاليّب جيجر -لوكولرت
 935اليت ميكن االستمتاع مبشاهدة عناصرها اليت يبلغ عددها  265عّب خلفيتها املصنوعة من الكريستال السافريي .وتأيت
الواجهتان األمامية واخللفية لساعة راندي فو مون سريينييت املصنوعة من الذهب الوردي لتكونا مبثابة دعوة للسفر برفقة النجوم .ومن
نقاوة خطوطها إىل رقي أشكاهلا واملواد املستعملةُُ ،تسد بأسلوب عصري للغاية عن توليفة راقية من احلرف النادرة Métiers
 ®Raresاليت تتمتع هبا الدار العريقة – غراند ميزون.

راندي فو مون سيرينيتي
القطر 36 :مم
السماكة 10.5 :مم
كاليّب - 935 :أوتوماتيكية
القفص :ذهب وردي
مقاومة تسرب املاء 3 :بار
الوظائف :الساعات/الدقائق ،أطوار القمر ،مؤشر التذكري مبوعد
احتياطي الطاقة 38 :ساعة
امليناء :ساتاين أزرق
عدد األحجار 124 :ماسة  1.31 -قرياط
اخللفية :مكشوفة
الرقم املرجعيQ3522480 :

جيجر -لوكولتر
حولت دار جيجر -لوكولرت ،منذ تأسيسها ،الدقة إىل شكل فين حبد ذاته وأقامت توازناً بني احلرفية والفن بفضل التطور واجلودة اجلمالية .ومتاشياً مع الروح
ّ
االبتكارية اليت أطلقها مؤسس املصنع أنطوان لوكولرت يف العام  ،1833يبتكر احلرفيون جمموعات لطاملا تص ّدرت صناعة الساعات الراقية :ريفريسو ،ماسرت،
ُتسد تراااً غنياً شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثّل مصدراً دائماً للإهلام لتجاوز
جيجر -لوكولرت بوالريس ،راندي فو وأمتو ،،تل إصدارات ّ
احلدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
www.jaeger-lecoultre.com

