تحتفل ساعة راندي فو مون الجديدة بالحرف النادرة التي تتميّز بها دار جيجر-لوكولتر
تدعونا ساعة راندي فو مون ،أكانت من الذهب الوردي أو من الفوالذ ،إلى الغوص في قلب وظيفة أطوار القمر الجديدة
واألكثر أنوثة ،إذ تكشف عن أناقة رصينة ورفيعة من خالل مينائها الفضي المزين بتضفير غيوشيه وعقاربها وأرقامها
الزهرية المميّزة للمجموعة ومخالبها التي تسّلط الضوء على الساعات .كما توفّر حركتها األوتوماتيكية ،كاليبر جيجر-
لوكولتر  ،925Aاحتياطي طاقة لمدّة  40ساعة .أ ّما أساورها القابلة للتبديل ،فتجعلها موديالً أنيقا ً وعابراً للزمن يرافق فعالً
النساء في جميع المناسبات.
تعبير جديد ألطوار القمر
تتألّق ساعة راندي فو مون بإطاللة جديدة ألطوار القمر تتجلّى فيها خبرة الحرف النادرة (® )Métiers Raresالتي
تزخر بها الدار .ويكشف جرم الليل المصقول برقة ،في قرص عند موضع الساعة  ،6عن أطواره المختلفة على خلفية سماء
صعة بالنجوم مطلية بالالكر األزرق ويَبرز بشكل ملفت بفضل موجة من الغيوم التي تظلّله .ويذ ّكرنا القمر بمرح عندما
مر ّ
يكتمل ويكون مستديرا ً ومتو ّهجا ً ّ
بأن الدائرة ال تزال الشكل الهندسي السائد في مجموعة راندي فو.
تصمي ٌم ومواصفات رمزية
ّ
التعرف عليها من الوهلة األولى ال تزال
إن الرموز التي لطالما اشتهرت بها مجموعة راندي فو منذ إنشائها والتي يمكن
ّ
صع بـ  60ماسة مقطوعة على طراز بريانت
دائما ً في الموعد .ومن بين هذه الرموز ،قد
يتعرف البعض على الطوق المر ّ
ّ
ومثبتة واحدة أمام األخرى .وقد يرى البعض اآلخر الميناء الداخلي الذي يزدان ،في تناسق مثالي ،بـ  47ماسة بحجم أصغر.
يكرس بعض
وتحت التأثير الناتئ الذي يضفيه تضفير غيوشيه ،يظهر الجمع بين المواد واألحجار الكريمة في غاية التناغمّ .
خبراء الدقة الجمالية وقتهم في محترفات المصنع لتصميم أجمل ساعات الدار المزيّنة بتضفير غيوشيه.
ليست نفس الساعة وال ساعة أخرى ...هذا هو التأثير الذي تلهمه هذه النسخة الجديدة من ساعة راندي فو مون .وعلى غرار
اإللهام المتجدّد دوما ً للساعاتيين والحرفيين الذين يتقنون دائما ً أكثر لمساتهم الحرفية وممارساتهم ،تدعونا هذه الساعة المفعمة
بالرقة إلى التفكير في الوقت بروح متشبّعة باألنوثة.

راندي فو مون
القطر 34 :مم
السماكة 9.56 :مم
الكاليبر - 925A/1 :أوتوماتيكي
القفص :فوالذ غير قابل للصدأ ،ذهب وردي
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعات  /الدقائق  /الثواني ،أطوار القمر
احتياطي الطاقة 40 :ساعة
الميناء :تضفير غيوشيه فضّي
عدد الماسات 107 :ماسات  0.7 -قيراط
الخلفية :مكشوفة
الرقم المرجعيQ3578430، Q3572430 :

جيجر-لوكولتر
حولت دار جيجر-لوكولتر ،منذ تأسيسها ،الدقة إل شكل فني بحد ذاته وأقامت توازنا ً بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة الجمالية .وتماشيا ً
ّ
مع الروح االبتكارية التي أطلقها مؤسس المصنع أنطوان لوكولتر في العام  ،1833يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصدّرت صناعة الساعات
الراقية :ريفيرسو ،ماستر ،جيجر-لوكولتر بوالريس ،راندي فو وأتموس ،تلك إصدارات تجسّد تراثا ً غنيا ً شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثّل
مصدرا ً دائما ً لإللهام لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
www.jaeger-lecoultre.com

