
 
 

 
 مجموعة أبدیةكالسیما، 

 
وتصمیم أبدي. فلطالما اقترحت طرازات  للدار مھارة الساعاتیة األصیلةالتجمع مجموعة كالسیما بین 

مجموعة كالسیما مع ثالثة  بوم إیھ مرسییھ توّسعرجالیة ونسائیة ذات أناقة كالسیكیة ورزینة. ھذا العام، 
ً صغیراً للثواني مّما یعّزز الطابع  ً كامالً وساعةً بتوقیتَین وعقربا طرازات رجالیة جدیدة تضّم تقویما

   أسلوب أبدي...الساعاتي الممیّز لھذه المجموعة األیقونیة. ثالثة ابتكارات ذات 
 

النشیطین واألنیقین، الحضریّین  ل الیومتتمیّز طرازات كالسیما الجدیدة بثالث تعقیدات مصّممة لرجا
 والكثیري األسفار في آٍن معاً.

في عالم صناعة الساعات، تكون ھذه التعقیدات "تعقیدات صغیرة" مالئمة للحیاة الیومیة، سھلة االستعمال 
 ومتوافقة مع كافة الظروف.

كثیراً مصّممو الساعات، مشرق یتمیّز كل طراز بمیناء باللون األزرق الداكن، وھو درجة لونیة یعتمدھا 
ز بأناقة بنمط تزییني محبّب.  ومعزَّ

الخلفیة للعبلة الفوالذیة الصفیر أما العیار المیكانیكي بتعبئة أوتوماتیكیة فیمكن رؤیتھ من خالل الناحیة 
وبرسٍم حلزوني باإلضافة  Côtes de Genèveملم، في حین یأتي الوزن المتأرجح مزیّناً بنمط  42بقطر 

الحرف "في" الیوناني، میزة الدار. یتوفّر كل طراز مع سوار من جلد التمساح الخالي من  لى رمزإ
 اللمعیة بحراشف كبیرة مربّعة، أو بمادة الفوالذ من أجل طابع أكثر تمیّزاً وریاضّي.   

 
 تقویم كاملوكرونوغراف بوظفیة كالسیما 

وظیفتَین عملیّتَین: الكرونوغراف والتقویم الكامل. یسمح اختارت بوم إیھ مرسییھ لھذا الطراز الدمج بین 
 ھذا التعقید المزدوج لرجال الیوم األنیقین بأخذ خطوة أولى في العالم الرائع لصناعة الساعات التقلیدیة.

وھذا یكفي البتكار ساعة ذات مواھب متعدّدة. فمن خالل میناء واحد وفرید، إنھا قادرة على عرض 
إلى وظائف الكرونوغراف وعقرب الساعات والدقائق والثواني المثبّت في موقع الساعة التقویم إضافةً 

بین النھار واللیل. وكما یجري التقلید، یتّم عرض األیام  للتمییزساعة  24التاسعة، ومؤشر بتنسیق 
ھو یظھر ، فواألشھر من خالل نوافذ صغیرة تظھر على المیناء في موقع الساعة الثانیة عشر. أما التاریخ

 29،5على إطار المیناء ویُشار إلیھ بواسطة عقرب وسطي إضافي. وأخیراً، یُشار إلى مراحل القمر (
    یوم) عند موقع الساعة السادسة. 

 
 كالسیما بتوقیت مزدوج

ھذا النوع من المعلومات المعروضة على میناء، یمكننا استعمال عبارة الساعة األداة. إنھا طراز بفضل 
 دّ أداةً ضروریة لكافة األشخاص الكثیري األسفار حول العالم.فرید یُع

تعرض ساعة كالسیما ھذه التاریخ من خالل نافذة تقع عادةً في موقع الساعة الثالثة، إالّ أنھا تتعدّى ذلك 
 وتقترح توقیتاً مزدوجاً بفضل عقرب وسطي إضافي لمنطقة زمنیة ثانیة، وذلك بطریقة أنیقة وواضحة.

بواسطة العقارب الثالث الوسطیة الكالسیكیة، في  –ساعات ودقائق وثواني  –یتّم عرض التوقیت المحلي 
حین یتّم عرض التوقیت الثاني عند بلوغ الُوجھة المعنیّة بواسطة العقرب األحمر الذي یسیر على مسار 

یوم، في حین أن الجزء ساعة وثنائي اللون. الجزء األبیض مخّصص لساعات ال 24دائري مدّرج بتنسیق 
 األزرق مخّصص لساعات اللیل.

 
 في میناء صغیر كالسیما بعقرب ثواني



 
 

تتوفّر طرق عدّة لعرض الثواني على میناء. من بین ھذه الطرق العدّة، بالنسبة إلى صانعي الساعات، 
ً تلك التي تقتضي وجود عقرب وسطي كبیر یدور حول المیناء خالل دقیقة واحدة  تبقى األكثر رواجا

 ویتبعھ عقرب للثواني في میناء صغیر.
إنھ تفصیل أنیق ینال إعجاب محبّي صناعة الساعات الجمیلة ویشیر إلى الثواني بفضل میناء صغیر 
إضافي یقع عند الساعة السادسة. مقترن ھنا بعرض التاریخ من خالل نافذة، یسمح ھذا التفصیل بإحیاء 

 رزینة في الوقت نفسھ.میناء ساعة كالسیما ھذه األنیقة وال
 

ثالثة طرازات كالسیما جدیدة ال بدّ من اكتشافھا، مع سوار من جلد التمساح أو سوار فوالذي. ثالث 
 تعقیدات یترقّبھا رجال الیوم الذین یرغبون دخول عالم صناعة الساعات األنیقة، توقیع بوم إیھ مرسییھ.

    
 
    
 
 


