
    

 

 

 

 إصدارات فريك الجميلة

 

أوليس ناردان تطلق تشكيلة "دايفر كرونومتر" الجديدة في معرض موناكو 

 لليخوت 

 
 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 محيط." أنه الواضح من كان إذا األرض الكوكب هذا تسمية المناسب غير "من كالرك: سي آرثر

 "دايفر ناردان أوليس تشكيلة من ديدةج نماذج أربعة معه جلب حيث لليخوت، موناكو معرض في المد   تدفق

 عصري بشكل يتميز حيث الحرة، األرواح لدى بالفعل المفضلة اإلصدارات من "دايفر" إصدار يعد كرونومتر".

 كليا، والسوداء الداكنة الزرقاء اإلصدارات إلى باإلضافة الخارج. أو الداخل من سواء لألنظار وملفت جديد

 - إديشن" لميتد و"موناكو White Great Diver -وايت" جريت "دايفر على الجديد الخط هذا يشتمل

Edition Limited Monaco. نجومنا واألنيقة القوية الساعات هذه وسيقدم  

 



    

 

 في جديدة مبهجة لمغامرة التنازلي العد بداية يمثل والذي ،2018 لليخوت موناكو معرض في المعاصرون

  الغوص. ساعات

 الوظيفية األناقة تعريف الجديد كرونومتر" "دايفر إصدار يعيد المجردة، النجوم ظمأع بين يسطع جديد نجم

 إطارها أن كما الماء، ضغط من متر ثالثمائة إلى يصل ما لتحمل مصممة غوص ساعة الجريء. بتصميمه

 يكانيكيةالم باألعجوبة الوجه يبشر الرائعة. الساعات صناعة في طفرة يعد مقبب زفير بزجاج المقلوب المقعر

 44 قطرها يبلغ التي الساعة علبة في - للصناعة خاصة تقنية وهي - السليسيوم بتقنية UN-118  حركة آللية

 المؤشرات على سوبرلومينوفا بمادة الساعة وتأتي المفتوح. العلبة ظهر خالل من رؤيتها يمكن والتي مللم،

 الوجه يزدان السحيقة. األعماق أيضا ولكن فقط، ليلال ظالم في ليس والدقائق الساعات رؤية يتيح ما والعقارب

 اإلطار ضمن تقع كلها تماما، 6 الساعة عند الصغيرة والثواني تماما، 12 الساعة عند الطاقة احتياطي بمؤشر

 االتجاه. أحادي الدوار

 إلصدار وموالتيتاني المطاط شريط أن حتى .45-30-15-0 لقراءة الوجه على الموجودة األرقام رسم إعادة تم

 تمييزه يسهل وحيد رئيسي "عنصر" بـ وتبسيطه مسماري بإبزيم المشبك باستبدال بذكاء صياغته أعيد "دايفر"

 التاج. تحمي األزرق المطاط من قوية دروع ناردان. أوليس من

 تهرحال في رئيسيًا شريًكا ناردان أوليس كون في السر بويل" "فرد ناردين أوليس وسفير الحر الغواص يوضح

 أسافر أساسا أنا المعدات. من الكثير لدينا يكون ال أننا هي الحر للغوص األساسية الميزة "إن ويقول: االستكشافية،

 هي الغوص ساعة بالتصوير. الخاصة معداتي وبالطبع ، قناع الزعانف، من زوج الغوص، ساعة الغوص، ببدلة

 سريا يمر أحيانًا - بالوقت خاصة عالقة لديك كونت حرا، غواصا تكون عندما الحر. الغواص اكسسوارات أهم

 من "دايفر" ساعاتي دائًما أرتدي لذلك تقريبًا، لك صديقًا ساعتك تصبح يتوقف. حتى أو بطيئا يبدو أخرى وأحيانًا

 راحة تمنحك حيث أساسيًا أمًرا األوتوماتيك الساعة تعد للوقت. إدراكي لمراقبة ساعتي على أعتمد ناردان. أوليس

 نائية". استكشافية رحلة وسط في منك تنفذ لن البطارية بأن لبالا

 عام منذ الساعات تصنيع إبداع في معروفة رائدة شركة فهي والبحر، ناردان أوليس بين تربط عميقة جذور هناك

 بها تمتعت التي النظير منقطعة والموثوقية الدقة مستويات على األولى الصانع شهرة قامت وقد ،1846

 طريق عن الطول خطوط تحديد على البحارة ساعدت أساسية مالحية أدوات وهي - البحرية متراتهاكرونو

 مكانتها جديد من ناردان أوليس ترسخ ، الغوص ساعات من خطها تطوير مواصلة إطار في السماوية. المالحة

 المحيطات. ساعات كصانع

 

 

 



    

 

 المحدود وايت جريت كرونومتر دايفر إصدار

 ملك ناردان. أوليس لفلسفة رمز هو العلبة، ظهر على مطبوع الرائع األبيض القرش بلون وايت"، جريت "دايفر

 التي الصفات هذه وايت" جريت "دايفر إصدار يجسد كما واالستراتيجية والقوة الشبح القرش سمك يمثل المحيطا،

 300 من محدود إصدار في جريت" "دايفر ساعة تتوفر والبحر. البر في المعاصرون المغامرون بها يتحلى

  قطعة.

 

  المحدود موناكو كرونومتر دايفر إصدار

 علم بصورة الحديث، الذي التصميم هذا في  فورا، تمييزه يمكن الذي المحدود، موناكو إصدار يتميز

Monegasque موناكو عرض مع مباشرةً  تتوافق خصوصية على الفريد التقويم قرص يحتوي .12 الساعة عند 

 هرقل ميناء في عقد الذي ،2018 حدث تواريخ تعكس األحمر باللون 29 و 28 و 27 و 26 األرقام لليخوت؛

  دقة. بكل MYS شعار العلبة ظهر يحمل كما الفرنسية. الريفييرا على موناكو إمارة ساحل على

 

 

 

 

 

 الفنية: المواصفات

  المراجع:

  3/93-170-1183التيتانيوم، ميناء أزرق: 

  3/92-170-1183التيتانيوم، ميناء أسود: 

  170LE-3/90-GW-1183إصدار جريت وايت المحدود: 

  170LE-3/BLACK-MON-1185إصدار موناكو المحدود: 

 UN- 118  الصانع حركة الحركة:

  الطاقة احتياطي التاريخ، الصغيرة، الثواني الثواني، الدقائق، الوظائف:

  ساعة 60 الطاقة: احتياطي

  رمادي أسود، أزرق، الميناء:

  التيتانيوم من العلبة:

  االتجاه أحادية دوارة مقعرة مقلوبة طارة الطارة:

  مللم 44 القطر:

  متر 300 المياه: تسرب مقاومة

  وايت جريت عدا ما الزفير، من العلبة: ظهر

  مسماري إبزيم بحزام المطاط من الحزام:
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 على تابعونا

  https://www.facebook.com/UlysseNardinwatches الفيسبوك

  http://www.instagram.com/ulyssenardinofficial إنستغرام

   .com/ulysse_nardinhttps://twitter  تويتر

#freakmeout 

 

  الحرية: ناردان...صانعو أوليس

 وهي 1846 عام ناردان أوليس السيد/ يد على تأسست األرواح. لتحرير مبتكرة ساعات ليقدم البحر من يستلهم الذي الرائد الساعات صانع ناردان أوليس تعد
 الفاخرة. الساعات تاريخ في الفصول أرقى من بعضا ناردن أوليس سطرت وقد .2014 نوفمبر منذ "كيرنج" العالمية الفاخرة السلع مجموعة في فخور وعضو
 ينشده والذي اإلطالق، على موثوقية الكرونومترات أكثر من البحري كرونومترها يعد حيث البحري: بالعالم روابطها بسبب األولى الشركة شهرة وكانت

 ذاتية بخبرة تتمتع التي القليلة العالمات إحدى العالمة تعد السيليسيوم، مثل لمواد اإلبداعي واالستخدام المتطورة اتالتقني مجال في رائدة العالم. حول الجامعون
 صناعة في تميزا األكثر الدائرة عضوية ناردان أوليس منح الساعات صناعة في التميز من االستثنائي المستوى هذا الدقة. عالية وحركاتها مكوناتها إنتاج في
 في للكمال المستمر العالمة سعي يتمحور سويسرا، في فون دو شو وال لوكل لو في مواقعها ومن اليوم، الفاخرة. الساعات مؤسسة السويسرية، ساعاتال

 ardin.comn-www.ulysse وفريك. اكزكيتف كالسيك، دايفر، مارين، تشكيالت: خمس حول الفاخرة الساعات

 انتهى
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