
 

 

وإصدار م تي" للمسافرين المعاصرين إصدار "جي أطراَزين جديَدين: ب كليفتون كالب مجموعة تغتني

 كالسيكيّة حديثة أنيقة بإطاللة آخر برونزي أوتوماتيكي

 

 

 لمصّممانايقوم هذان الطرازان تَين أوتوماتيكيّتَين جديدتَين. هذا العام مع مرجعيّ  كليفتون كالبتتّسع مجموعة 

المغامرة باسترجاع الرموز الرياضيّة بأناقة مع أقصى درجات االحترام للتقاليد السويسريّة لصناعة  أجل من

سهلة االرتداء بشكٍل يومّي، وتتميّز الية األداء، : عإنها ساعات جديدة وفيّة لروح بوم إيه مرسييه الساعات.

 بأناقة طبيعيّة.

 

 الحديثةمسافرة من العصور م تي": "كليفتون كالب جي أ

الرجال في كافة المناسبات، المهنيّة  كي تواكبلم تي" ب جي أُصّممت ساعة "كليفتون كال، وحديثةجذابة 

ة مع بتعبئة أوتوماتيكيّ نظام حركة سويسري ميكانيكي  بواسطة هذه المرجعيّة الجديدة تعملوالشخصيّة منها. 

كثير من لعند موقع الساعة الثالثة، وتتميّز با ونافذة للتاريخمركزّي من خالل عقرب  توقيت زمني ثانيعرض 

 ملم 42المقاوم للصدأ بقطر المصنوعة من الفوالذ  علبتهاتأتي ساعة.  42طاقة لمدة الخصائص منها احتياطي 

ل سماكة العلبة وبفضحيث تتكيّف مع كافة المعاصم.  –مع حماية للتاج  –وساتانية صقولة موتتمتّع بلمسة نهائيّة 

لتخفّي ا وتجمع بينأكمام القمصان  تحتم تي" بسهولة ملم، تنزلق ساعة "كليفتون كالب جي أ 10,6 التي تبلغ

 والطابع الرياضي.

 

ق، لون األزرق السماوي العميالإطار من األلمنيوم بيُمكن قراءة التوقيت الزمني الثاني بفضل عقرب مركزي و

وتسمح  ،التعقيدةَ الرئيسية للمسافرين بشكٍل فوري عرض توقيت زمني ثاني وظيفة تمثلساعة.  24ـمع تدريج ل

وكالسيكّي   معاصر بأسلوبتتمتّع هذه الساعة وقيت المحلّي والتوقيت المرجعي. باالطالع بلمح البصر على الت

ويّتها الرياضيّة من هب التذكيريتّم هنا وقت نفسه، وال تترك شيئاً للصدفة إذ تّمت دراسة كّل تفصيل بدقة. فالفي 

في  ةالقراء وضوحر بالترف كما باألداء. وإلتاحة ا يذكّ مّ الل التاج المبرغى واللون األسود الداكن للميناء، مخ

( بمادة 12في" )عند موقع الساعة الظلمة، تّم طالء عقارب الساعات والدقائق ورمز الحرف اليوناني "

Superluminova .باللون األبيض مع انبعاث أزرق 

 

برغى م مع عالج مضاد لالنعكاس، وظهر للعلبةزة بزجاج صفيري ومجهّ  م تي" متينةكالب جي أإّن "كليفتون 

م . تتوافر "كليفتون كالب جي أمتر 100 عمق مقاومة للمياه وصوالً إلى وهي ومزيّن بشعار كليفتون كلب،

ماش الشراع يّن بنمط قمن جلد العجل األسود "أول رود" مز سوار. الخيار األّول: سواَرين، مع بإصداَرينتي" 

لمقاوم غير ا والساتاني . والخيار الثاني: سوار من الفوالذ المصقولالمطاط جلد العجل منزرقاء  ومزّود ببطانة

انبيّين ج مشبك ثالثي قابل للطّي والتعديل مع زّري كبسب مزّودَين نويأتي السواراثالثة صفوف.  معللصدأ 

 مد الفتح. إن ساعة "كليفتون كالب جي أة مثاليّة من األمان وسهولة عنمن الفوالذ المقاوم للصدأ لضمان درج

 ماالت.متعددة االستعولمسافري اليوم الذين يبحثون عن ساعة رياضيّة أنيقة  بوم إيه مرسييه مصّممةتي" من 

 

 األسلوب برسم: عندما يقوم اللون برونز بكليفتون كال

 ها في كافة المناسبات فيساعات متعددة االستعماالت يمكن ارتداؤ، تقترح بوم إيه مرسييه مجموعةهذه المع 

بداية في التّم تصنيع ساعة كليفتون كالب المكتب كما خالل العطلة، في قاعة الرياضة كما خالل موعد مهّم. 



 

اً حراً كالسيكيّاً حديثسمّما يمنحها من البرونز  إصدارتّم تقديمها هذا العام ضمن يمن الفوالذ المقاوم للصدأ، و

ميناء )أسود، شوكوال، أنواع من ال أربعةمن دون فقدان أّي جزء من هويّتها الرياضيّة، تتوافر ضمن فريداً. 

بين األناقة  نجاحها: تصميم دقيق يدمج أُسسأخضر( وتميل إلى صيحة البرونز مع الحفاظ على ، وأزرق

لجديدة ا الساتانية من البرونز لساعة كليفتون كالبالعلبة المصقولة  يبلغ قطروراحة االرتداء.  الرياضيّة واألداء

تأثيرات ب العلبة فريد، ستتالعبع مرور الوقت. كّل شيء هنا: مع لون مالمعة أكسدة وسوف تكتسب  ملم 42هذه 

 لون خاّص بها. الكتساباألكسدة 

 

ة ا يضمن حماية أفضل لدقّ مّ وغير مغناطيسيّة، مون هذه المادة حيّة ومتغيّرة كَ  فياستعمال البرونز  أهمية تكُمن

في  ، مثل البنّي، وقد يحصلية أكثر دكنةً نظام الحركة. وعند التعّرض لألكسدة، سيصبح لون العلبة البرونز

. والشمس لونيّة ناجمة عن التعّرض للهواء والمياهتباينات  كلّهاالنهاية على انعكاسات من اللون األخضر. 

 "سويسرّي الصنع"نظام حركة ميكانيكّي  فقطملم  10,3العلبة االستثنائية التي تبلغ سماكتها  هذه وينبض داخل

 هرتز(. ويتّم إبراز الخطوط الرياضيّة في كليفتون 4) الساعةفي  ذبذبة 28,800ذو تعبئة أوتوماتيكيّة يحقّق 

  ومقاومتها ار باتجاه واحد،الدوّ  وإطارهاالمبرغى من البرونز،  تاجهابرونز عبر  بكال

 

ا يسمح باستعمال الساعة كّل يوم مهما مّ م القابل لالنعكاسمتر، والزجاج الصفيري غير  100عمق للماء حتى 

 كانت الظروف.

 

ل عجل "أوالمن جلد  وسوار: ميناء أسود أربعة إصداراتبرونز ضمن  بكال كليفتون مواكبةً زمنها، تتوفّر

ً . يالمطاط وبطانة زرقاء من جلد العجلعة رود" باللون األسود مع نمط قماش األشر  سوارمع  تأتي أيضا

 وارسالبنّي ودرزات بلون الكريم مع نوبوك من جلد  وسوارميناء بلون الشوكوال نوبوك البنّي؛ من جلد  إضافي

نوبوك من جلد  وسوارمن المطاط األزرق؛ وميناء أخضر  وسوارميناء أزرق األسود؛  المطاطإضافي من 

جلد ن م بطانة خضراءإضافي من جلد العجل األسود مع  سوارالبنّي ودرزات بلون الكريم. هنا أيضاً، يتوافر 

 من الفوالذ المقاوم للصدأ مزيّناً بشعار مجموعة كليفتون ُمبرغى والمصنوع. ويكون قاع العلبة يالمطاطالعجل 

فسه، أنيقة ورياضيّة في الوقت نذ المقاوم للصدأ. مع إبزيم من الفوال أرديون تمّ تجهيز كّل سوار بمشبك. وبكال

 رجال اليوم.إلى التنّوع في الساعات الذي يبحث عنها برونز  بكال ساعات كليفتون ترمز

 

 المراجع:
 10486: ملم، نظام حركة أوتوماتيكي جي أم تي 42بقطر  كليفتون كالب

 10487ملم، نظام حركة أوتوماتيكي جي أم تي مع سوار من الفوالذ:  42ر بقط كليفتون كالب

 10500ملم، علبة من البرونز، نظام حركة أوتوماتيكي، ميناء أسود:  42فتون كالب بقطر كلي

 10501ملم، علبة من البرونز، نظام حركة أوتوماتيكي، ميناء بنّي:  42كليفتون كالب بقطر 

 10502، علبة من البرونز، نظام حركة أوتوماتيكي، ميناء أزرق: ملم 42كليفتون كالب بقطر 

 10503ملم، علبة من البرونز، نظام حركة أوتوماتيكي، ميناء أخضر:  42كليفتون كالب بقطر 

 

 


