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الساعة Esmeralda Tourbillon
تقدم  Girard-Perregauxالساعة  Esmeralda Tourbillonمن الذهب األبيض.
هذه الساعة مستوحاة مباشرة ً من ساعة الجيب الشهيرة التي أبدعها  ،Constant Girardوالتي فازت بميدالية ذهبية في معرض
باريس العالمي في عام .1889
التصميم المعماري المتجانس والمبتكر آللية الحركة أصبح واجهة الساعة.
آلية الحركة مزودة بجزء دوار صغير مصنوع من البالتينيوم مركب أسفل األسطوانة.
كل جزء من أجزائها البالغ عددها  310جزء مصقول ومزدان بنقش يدوي تماشيًا مع أرقى التقاليد.
تصميم القنطرات الذهبية الثالث الشهيرة مستوحى من تلك القنطرات المميزة لساعة Esmeralda.•1889
وهناك خمسة أنواع مختلفة من التشطيبات يتم إبداعها يدويًا بمهارة وإتقان.

 :2019تقدم  Girard-Perregauxالساعة  ،Esmeralda Tourbillonتتوفر اآلن في موديل من الذهب األبيض .تصميم
خالد ،بصمة إبداع فريدة من نوعها ،مظهر أكثر عصريةً.
ساعة جديرة بخالفة أسالفها من الساعات الفاخرة التي أتاحت لماركة  Girard-Perregauxبناء سمعة ذائعة الصيت تقترن
بالتميز والتفوق ،إنها ساعة  Esmeralda Tourbillonالتي تروي قصة الشغف بالجماليات والدقة.
ساعة التوربيون ذات القنطرات الثالث ،تجسيد للخبرة الطويلة للمصنع
منذ تأسيس مصنعه بل وباألحرى منذ عام  1860مع تطوير ساعته التوربيون األولى ذات القنطرات الثالث ،كان Constant
 Girardيقترب أكثر فأكثر من مستوى الكمال في عالم صناعة الساعات .كان يعمل عندئذ على البنية التصميمية للتوربيون وشكل
عنصرا تصميميًا في حد ذاتها،
أجزائه .لقد أحدث ثورة في تاريخ صناعة الساعات ،وأرسى ألول مرة مبدأ أن تكون آلية الساعة
ً
فضالً عن وظيفتها التقنية.
فازت هذه البنية التصميمية شبه البسيطة بجائزة أولى في مجال قياس الوقت في مسابقة مرصد نيو شاتل Neuchâtel
 Observatoryعام  1867وأتاحت فيما بعد لشركة  Girard-Perregauxالفوز بميدالية ذهبية في معرض باريس العالمي عام
 .1889وعقب ذلك الحدث األخير ،تم تعيين متجر المجوهرات والساعات الشهير  ،Hauser, Zivy & Cieوهو الجهة المالكة
لمتاجر " "La Esmeraldaفي باريس والمكسيك ،لبيع ساعة الجيب االستثنائية هذه ،ومن هنا جاء اسم ساعة اليوم.
في عام  ،2016وعند االحتفال بالذكرى السنوية رقم  ،225قدمت شركة  Girard-Perregauxالساعة Esmeralda
 Tourbillonمن الذهب الوردي مستوحاة من ساعة الجيب الشهيرة هذه .ويأتي الفوز بلقب جائزة ساعة التوربيون لعام ،2016
تعبيرا
والممنوحة من قبل مسابقة جائزة جنيف الكبرى لصناعة الساعات  ،Grand Prix d’Horlogerie de Genèveليمثل
ً
كرس للوصول إلى منتهى الدقة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها.
آليًا رائعًا عن استشراف اإلبداع الجمالي ال ُم َّ
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سمات جودة كاليبر أيقوني عصري
بخصائصه الرائعة والساحرة ،بتصميمه منقطع النظير والفريد من نوعه ،نجح كاليبر ساعة التوربيون ذات القنطرات الثالث بترسيخ
مستمرا حتى اآلن ،حيث ظل تصميمه العام دون تغيير منذ عام
أقدامه في تاريخ صناعة الساعات كأقدم آلية حركة مازال إنتاجها
ً
.1860
في مزيج ذكي يجمع بين المبادئ الجمالية والتقنية والرمزية ،تزخر اللوحة الرئيسية بالقنطرات الذهبية الصلبة واألسطوانة ومجموعة
التروس والتوربيون .تصميماتها المزدوجة على شكل أسهم مزخرفة يدويا بشكل كامل ومستوحاة تماما من قنطرات الموديل
التاريخي  .Esmeraldaسطح األسهم مصقول كالمرآة ،والحواف مشطوفة يدويًا ،أما الجوانب فتزدان بتجزيعات مستقيمة.
لزيادة التباين البصري وتحسين التقاط الضوء ،يتم تدوير أذرع القنطرات بعناية يدويًا باستخدام أداة صقل .وفي وسطها تقبع فصوص
األلماس المصقول ،المثبتة في موضعها بواسطة برغيين ،والتي تتطلب محاذاة األسطوانة والترس المركزي وحامل التوربيون على
نفس المستوى.
حامل األجزاء البالغ عددها  80جزء يتم تشطيبه يدويًا بالكامل ويتطلب تجميعه مهارة فائقة من قِبَل صانع الساعات .وبتصميمه
المميز على شكل قيثارة مصقولة يدويًا تعكس البصمة اإلبداعية للجهة الصانعة ،فإن هذا العنصر المتوازن تماما بإبداعاته الثورية
الساحرة يحتضن ترس ميزان ذي عزم عال للقصور الذاتي ويتذبذب بمعدل  21,600ذبذبة في الساعة ( 3هرتز).
سمك مقاس  8.41مم يحتاج إلى شهر من العمل لتجميع أجزائه البالغ عددها  310جزء.
هذا الكاليبر  16خط (بقطر  36.60مم) ب ُ
وستشعر من أول وهلة بروعة إبداع البنية التصميمية ثالثية العناصر للوحة الرئيسية.
صغيرا ُمركب بشكل متمركز أسفل األسطوانة ولم
دوارا
وعلى نفس المنوال ،يستخدم نظام الملء األوتوماتيكي أحادي االتجاه جز ًءا
ً
ً
يعد مركبًا حول حافتها .وبفضل هذه البنية التصميمية االبتكارية ،تمكن صانعوا الساعات من زيادة قطر البرميل األسطواني ومن ثم
إطالة النابض بحيث يتسنى ضمان مخزون طاقة ال يقل عن  60ساعة.
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المواصفات الفنية
الساعة La Esmeralda Tourbillon
الكود المرجعي99275-53-000-BA6E :
جسم الساعة
الخامات :الذهب األبيض
القطر 44.00 :مم
سمك 14.55 :مم
ال ُ
الزجاج :كريستال ياقوتي من النوع الصندوقي مانع لإلبهار
ظهر جسم الساعة :كريستال ياقوت
المينا :ال يوجد
العقارب :من نوع دوفين
مقاومة الماء 3 :وحدة ضغط جوي ~  30متر
آلية الحركة
آلية الحركة ،GP09400-0016 :نظام ملء ذاتي ميكانيكي
القطر 36.60 :مم ()’’’16
سمك 8.41 :مم
ال ُ
التردد 21,600 :ذبذبة/ساعة – ( 3هرتز)
عدد األجزاء310 :
المجوهرات27 :
مخزون الطاقة :على األقل  60ساعة
الوظائف :توربيون ،عقارب ساعات ،دقائق ،عقرب ثوان صغير على التوربيون
التوربيون
حامل توربيون مكون من  80جزء ،يزن  0.305جم
السوار
سوار من جلد التمساح أسود ُمحاك يدويًا
إبزيم مطوي ثالثي من الذهب األبيض

