
 

 

 ابتكارات نسائية جديدة بوم إيه مرسييه تكشف عن

 ضمن مجموعة كالسيما

 
، تكشف بوم إيه مرسييه عن ثمانية طرازات من SIHH 2019بمناسبة المعرض العالمي للساعات الفاخرة 

الفوالذ. سواء من خالل أساليبها الجديدة أو أحجامها التقليدية أو نظام حركتها كالسيما النسائية مصنوعة من 

الكوارتز أو األوتوماتيكي، تّم تصميم المجموعة لكي تقدّم لكل معصم نسائي الساعة التي يالئمه تماماً. 

 ثمينان مع ميناء من عرق اللؤلؤ وعلبة مرّصعة باأللماس يعّززان جمال المجموعة. طرازان

 

 رقّة وأنوثة
 34ملم و 27بتصميم بسيط وأنيق. إنها تغتني هذا العام بأقطار جديدة هي  كالسيما النسائية مجموعةتتميّز 

ملم السابق. يتمتّع كل طراز بوظائف الساعات والدقائق الكالسيكية التي تُضاف إليها  31ملم تأتي لتتّمم قطر 

وم للصدأ ذو سوار من الفوالذ المقاتمل كل ابتكار مع يكوظيفة عرض التاريخ في موقع الساعة الثالثة. 

 ضغط آمنة . بك ثالثي قابل للطّي مع أزرازخمسة صفوف ومزّود بمش

 

 سائية األوتوماتيكيةنكالسيما ال
من ز الساعات ذات نظام حركة أوتوماتيكي يتمييسهل طابع خاًص. بلتفاصيل كّل طراز ا بفضل مراعاة أدقّ 

رومانية في موقع الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشر. كما تتميّز ال هالنظرة األولى بأرقاما

نظام الحركة. أنثوية الطابع، تكتسي الطرازات ذات ميناء  تُتيح رؤيةالشفّاف السافير أيضاً بناحية خلفية من 

مؤشرات ماسية ب تتألّقؤ الطرازات ذات ميناء من عرق اللؤل فضّي بمسار للدقائق أنيق ولؤلؤي، في حين أنّ 

 . تدّل على الوقت

 

 سائية المرّصعةنكالسيما ال
بتصميم مشرق من عرق اللؤلؤ األبيض يعّززه ترصيع َكونه أنشودة حقيقيّة لألنوثة، يتمتّع هذا االبتكار 

 بإصدار كوارتز أوملم متوفّرة  31علبٍة بقطر مع ماسي على اإلطار. تأتي كالسيما النسائية المرّصعة 

  أوتوماتيكي. يتمتّع اإلصدار األوتوماتيكي بمسار للدقائق يتّمم الميناء بأناقة.
 

 

 بوم إيه مرسييه والنساء
-عندما قدّم لويس 1869عام  الحكاية ت. بدأفي قلب المرأةمميّزة مكانة بوم إيه مرسييه احتلّت  لطالما

الساعات  أنّ إذ  في حينها. كانت هدية سبّاقة بنقشة ورودفيكتور بوم إلبنته ميلينا ساعة جيب ذهبية مزيّنة 

 النسائية كانت نادرة ولم تختلف كثيراً عن الساعات الرجالية.

 

ساعات المعصم. كذلك، أولى صانعو المجوهرات تُستبدل بفي بداية القرن العشرين، بدأت ساعات الجيب 

. لمواكبة هذا االتجاه، قامت دار بوم ولمن الطراز األ ىاهتماماً كبيراً بالساعات النسائية التي أصبحت ُحل

 ساعات معصم أنيقة ومميّزة مثل الطرازات األيقونية البيضاويّة الشكل.بطرح إيه مرسييه 

 

ً  وفي منتصف األربعينيّات، أصبحت مجموعات الساعات النسائية أخفّ  . فابتكرت بوم إيه مرسييه وزنا

أحد أكثر  الشكل مع سوار فضّي. وبقي طراز ماركيزساعة ماركيز، وهي ساعة ذات ميناء رفيع ومستطيل 

  الستّينيات.مطلع الطرازات مبيعاً لدى الدار حتى 



 

 

ً  1965من طراٍز يعود إلى عام  الوحي مجموعة كالسيماتستمدّ  في أرشيفات بوم إيه  ال يزال محفوظا

ً عام 189 امتداد مرسييه. تجّسد هذه التشكيلة تقليد صناعة الساعات السويسريّة على تراث باإلضافة إلى  ا

كالسيما النسائية، تسمح بوم إيه مرسييه لكل  ساعة . من خاللةالنسائيفي مجال الساعات  العريق الدار

 امرأة بالتعبير عن نفسها من خالل اختيار الساعة التي تعكس شخصيّتها.

 

 المراجع:
 10489ملم كوارتز باللون االألبيض:  27كالسيما 

 10490ملم كوارتز مرّصعة بعرق اللؤلؤ:  27كالسيما 

 10492ملم أوتوماتيكية فضيّة:  27كالسيما 

 10493ملم أوتوماتيكية مرّصعة بعرق اللؤلؤ:  27كالسيما 

 10478ملم كوارتز من عرق اللؤلؤ مع إطار مرّصع:  31كالسيما 

 10479ملم أوتوماتيكية من عرق اللؤلؤ مع إطار مرّصع:  31كالسيما 

 10495ملم أوتوماتيكية فضيّة:  34كالسيما 

 10496ملم أوتوماتيكية مرّصعة بعرق اللؤلؤ:  34كالسيما 

 

 


