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مجوهرات

الفاخرة

عندما تلتقي قمة صناعة الساعات مع براعة صناعة المجوهرات.
ساعة استثنائية ،وقصيدة غنائية تصدح بالجمال والرقي واألنوثة تجمع بين أساليب جمالية شتى لتعبر عن الفخامة بصورة فريدة
من نوعها.
يتفنن في تصميم كل ساعة على حدة وتصنيعها وتطعيمها باألحجار الكريمة صفوة خبراء صناعة الساعات في تناغم تام مع صفوة
مصممي المجوهرات ،بحيث تصبح كل ساعة أعجوبة مبهرة في حد ذاتها،
تنم عن تفرد حقيقي.

تقدم لكم دار  Girard-Perregauxتحفتها األكثر إبهارا على اإلطالق ،التي يتجلى فيها اتحاد البراعة الحرفية في صناعة الساعات مع
فن تصميم المجوهرات.
في هذه الساعة ،يتحول الشكل البيضاوي الشهير ،الذي بات السمة المميزة لمجموعة الساعات النسائية التي تقدمها الدار ،إلى عمل فني
مبهر ،تزداد أناقته وجماله بفضل المجوهرات وقطع السافاير التي تتجلى في أبهى صوره.
تجمع مجموعة ساعات  Cat’s Eye High Jewelleryبين اثنتين من أفضل تقنيات قطع المجوهرات وتطعيمها في شكل فريد :يطلق
على األولى "التطعيم الخفي" ،وهي مهارة فريدة من نوعها ال يتقنها إال الخبراء المخضرمين ،أما الثانية فهي "التطعيم الثلجي" وفيها
يستدعي الشكل الطبيعي المتحقق ماسات من مختلف األحجام واألوزان .وهي تعمل على تكبير أي ضوء يصل إليها ،كما لو كانت ضوء
نجم يتألأل عبر شبكة من المرايا الكونية ،قادحة ما يمكن وصفه حقا بانفجار ساطع اللمعان.
يتطلب إبداع هذه التحفة الفنية ما يقرب من  316ماسة و  94قطعة سافاير زرقاء .تضفي علبة الساعة المطعمة بعدد  23ماسة باجيت و
 54قطعة سافاير زرقاء تمتد حتى العروات مزيدا من األناقة على شخصية هذه الساعة الفاخرة واالستثنائية ،مشكلة منحنيات تدلل حاسة
اللمس.
وفي مركزها ،يشكل المينا الفاخر الذي يتخذ فيه كل حجر كريم  286 -ماسة مختلفة القطعية (بإجمالي  2.05قيراط) و عدد  40قطعة
سافاير بقطعية باجيت  -منتهى البراعة والفن الحرفي .فور تجاوزها لمرحلة التجميع الدقيق ،يتم تشكل كل حجر بصفة مستقلة طبقا للقطعية
المحددة له :باجيت أو ترابيز أو بريليانت .تبرز البراعة الفائقة في صناعة مجموعة ساعات  Cat’s Eye High Jewelleryمن خالل
تراصف القطوع وتجاورها ،كثمرة لعملية طويلة تجمع بين المثابرة والشغف .وتجتمع في حلتها النهائية لتتسامى إلى ضوء حقيقي مفعم
بالحيوية.
ولتنبض هذه التحفة الفنية المطعمة بالمجوهرات الفاخرة ،قامت دار  Girard-Perregauxبتزويدها آلية الحركة ذاتية الملء
 GP03300المصممة والمصنوعة بالكامل داخل دار .Girard-Perregaux
الماسات وقطع السافاير الزرقاء والياقوت ...من خالل مجموعة الساعات  Cat’s Eye High Jewelleryتقدم دار Girard-
 Perregauxفئة جديدة من أرقي الساعات المطعمة بالمجوهرات الفاخرة من طرازات مختلفة ،يتميز كل منها بسحر خاص ويجرى
تصميمها خصيصا لتلبية التطلعات الحصرية للعمالء نافذي البصيرة ،الباحثين عن أقصى درجات الحصرية والتفرد.
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المواصفات الفنية
مجوهرات  Cat’s Eyeالفاخرة
الكود المرجعي80497F53P1763JK7B :
الوزن اإلجمالي لألحجار الكريمة 410 :ماسة وقطعة سافاير ،بوزن إجمالي  9.17قيراطا.
جسم الساعة
علبة الساعة :ذهب أبيض ،مطعم بعدد  23ماسة ( 1.7 قيراط) وعدد  54قطعة سافاير زرقاء ( 3.95 قيراط)
األبعاد 31.05 x 36.05 :مم
المينا :مرصع بعدد  286ماسة 2.05 ( :قيراط) و  40قطعة سافاير زرقاء ( 0.92 قيراط)
الزجاج :سافاير مضاد لالنعكاس
ظهر علبة الساعة :كريستال سافاير
مقاومة الماء 3 :وحدة ضغط جوي ،ما يكافئ  30مترا
آلية الحركة
الكود المرجعي :آلية حركة ميكانيكية ذاتية الملء GP03300
الوظائف :ساعات ،دقائق
السوار
جلد عجول أبيض بتشطيب حريري ،بزيم قفل مرصع بعدد  7ماسات ( 0.55 قيراط)
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