
    

 األسطورية المالحم ُتصنع هنا
 

 الجديدة! االبتكارات

 ملم 42 ال ذات ‘دايفر’ طراز من جديدةال هاساعات ناردين أوليس عالمة تطلق جرأة: أكثر و أصغر

 
 

 واألنيق الرفيع التصميم ذات ملم 42 بقطر للغواصين العصرية ‘دايفر’ ساعات من جديدة إصدارات 4 ‘ناردين أوليس’ عالمة أطلقت
 ةيلتشك إلى لتنضم ‘شارك بلو دايفر’ ساعة اإلصدارات هذه رأس على ويأتي سواء. حد على البحر أعماق وسبر اليومية للحياة المالئم

  سبتمبر. في العالمة أطلقتها والتي القرش سمك من المستوحاة الغوص ساعات

 مؤخرًا، إصدارها تم والتي ملم 44 بقطر ‘كرونوميتر دايفر ناردين أوليس’ تشكيلة األنيقة الساعات من الجديدة اإلصدارات وتثري 
 أنيق ميناء مع العتيقة الطرازات من المستوحى المبتكر بتصميمها عنها تتميز فيما محدب، الياقوتي والزجاج المقعر بالقرص وتحاكيها
 لو دايفر’ الغوص ساعة من إلهامها تستوحي كما غير.الص العداد عن عوضاً  للثواني مركزي  وعقرب الباهت البيج لون  من ولمسات

 رأس مسقط لوكل، لو بلدة اسم تحمل التي للساعة العالمي المواقع تحديد نظام الميناء ويزين .1964 عام الدار أطلقتها التي ‘لوكل
  .1846 عام منذ العالمة

 
 سوبرلومينوفا بمادة الدوار والقرص الصفر مؤشر طالء مت حيث للغواصين، المصممة العناصر جميع الجديدة ‘دايفر’ ساعات وتحمل
 الكالسيكية الغواص لساعات الجمالية المفردات من ويعزز متر. 300 عمق حتى للماء مقاومة وهي األعماق، في حتى قراءتها ليسهل

 وتتميز والعشرين. يدالحا القرن  في الدار أطلقتها التي السيليكون  بتكنولوجيا العشرين القرن  أواسط في مرة ألول ابتكارها تم التي
 األزرق  القماش :أنيقة أحزمة خيارات مع تأتي مريح، بشكل القميص تحت ارتداؤه يتم أن ويمكن المعصم يزين رفيع بتصميم الساعة

 للصدأ. المقاوم ثالثي فوالذي سوار و األسود، العجل جلد وأ
 
 



    

 الميالني السوار ُيعتبر حيث جدارة، عن ‘للقرش مقاومة’ لقب بها استحقت والمتانة الراحة من عالية درجة الجديدة الساعات وتوفر
 شبكة بشكل تصميمه العالمة واختارت المناسب. بالشكل تصميمه عند الكالسيكية الساعة أحزمة بين تنوعاً  األكثر الخيار الشبكي

 لألساور وأنيقاً  متميزاً  بديالً  النتيجة وجاءت فراشة، شكل على تقليدي مشبك مع فائقة بدقة يدوياً  المصنعة الفوالذ صفائح من كثيفة
  أخرى. جهة من والقوة والمتانة جهة، من العصري  والطابع والبساطة األناقة بين تجمع األخرى  المعدنية

 
 اإلصدار محدودة ‘شارك بلو دايفر’ ساعة
 بتقنية مطلي أزرق  قرص مع للصدأ المقاوم الفوالذ من وتتألف الجديدة، التشكيلة في المطروحة األبرز القطعة الساعة هذه ُتعتبر

 جميعها تتميز قطعة 300 على يقتصر بإصدار الساعة وتأتي الساطع. البرتقالي من بلمسات مزدان أزرق  وسوار البخار ترسيب
 ملم. 44 بقطر ‘وايت تجري دايفر’ السابق اإلصدار وتحاكي الخلفية علبتها على شارك( )بلو األزرق  القرش بطبعة

 
 تصنيع مجال في الرائدة ‘ناردين أوليس’ مكانة من وتعزز مدروسة. بأسعار وتتوافر الراحة من عالية درجة الجديدة الساعات وتضمن

  األمام. نحو قدماً  المضي على قدرتها ويكرس البحار، عالم من المستوحاة الساعات
 
 
 

 nardin.com/diver42-ulysse اإللكتروني: الموقع عبر اآلن هنا شاهدوها

 nardin.com/press/-https://www.ulysse 

 االجتماعي: التواصل مواقع على ناو تابع
 
 /https://www.facebook.com/UlysseNardinwatches ‘:فيسبوك’
 http://www.instagram.com/ulyssenardinofficial ‘:إنستاجرام’
 https://twitter.com/ulysse_nardin ‘:تويتر’

#freakmeout 
#weareulysse 
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 واالنطالق التحرر مصنع - ‘ناردين أوليس’ حول نبذة
 

 ألصحاب مبتكرة ساعات وتقدم البحار، عالم من المستوحاة الساعات تصنيع مجال في الرائدة الشركات من ‘ناردين أوليس’ تُعد  
 المنطلقة. الروح

 نوفمبر منذ العالمية الفاخرة للسلع ‘كيرنج’ مجموعة محفظة تحت وتندرج 1846 عام ناردين أوليس السيد يد على العالمة تأسست
 بداياتها في الشركة شهرة وجاءت الفاخرة. الساعات صناعة تاريخ في فصولها أرقى من بعض كتابة في العالمة نجحت وقد .2014

 على موثوقية الكرونومترات أكثر من بإبداعه قامت الذي البحري  الكرونومتر يُعد   حيث البحار، بعالم الوثيق ارتباطها خالل من
 واالستخدام المتطورة التقنيات لمجا في ريادياً  موقعاً  العالمة وتتصدر العالم. حول الفاخرة القطع جامعو ينشده يزال وما اإلطالق،
 حركة وآليات مكونات من فيها ما بكل ساعاتها إلنتاج ذاتية بخبرة تتمتع التي القليلة العالمات من وهي السيليكون، مثل لمواد   اإلبداعي

 الساعات مؤسسة" عضوية ‘ناردين أوليس’ منح في الساعات صناعة في التميز من االستثنائي المستوى  هذا وساهم الدقة. عالية
 ضمن فون  دو شو ال ومدينة لوكل لو بلدية في مواقعها ومن واليوم، السويسرية. الساعات صناعة في تميزاً  األكثر الدائرة الفاخرة"،
 ،‘كالسيك’ ،‘دايفر’ ،‘مارين’ إصدارات: خمسة حول الفاخرة الساعات صناعة في المثالية نحو المستمر العالمة سعي يتمحور سويسرا،

 .nardin.com-www.ulysse ‘فريك’ ،‘كزيكيوتيفا’
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 التقنية الخصائص
 

 8163-175/93 قماشي وسوار أزرق  ميناء   المرجعية: المواصفات

 8163-175/92 العجل: جلد من وسوار أسود ميناء 

 7MIL/93-175-8163 ميالني: شبكي وسوار أزرق  ميناء 

 7MIL/92-175-8163 ميالني: شبكي وسوار أسود ميناء 

 BLUESHARK-175LE/93-8163 ‘شارك بلو’ ساعة من محدود إصدار 

 7M/92-175-8163 معدني: وسوار أسود ميناء   معدني حزام مع كذلك تتوافر

 37M/9-175-8163 معدني: وسوار أزرق  ميناء   

 UN-816 كاليبر الحركة نظام
 والثواني والدقائق الساعات عقارب العقارب

  اللف ذاتية آلية 
 6 الساعة مؤشر عند التاريخ 

 ساعة 24    الطاقة احتياطي
 فوالذية  الساعة علبة

 االتجاه أحادي ودوار مقلوب مقعر قرص  الساعة قرص
 مم 42  القطر 

 بالرمل مصقول   الساعة: ميناء
   متر 300 عمق حتى   للماء مقاومة 

 ‘شارك بلو’ أو المرساة نقش تحمل   الساعة علبة
  للصدأ المقاوم المتشابك الفوالذ من أو العجل جلد من أو قماشي سوار   الساعة سوار

 



    

 € 800'5 : 175/93-8163 أألسعار

8163-175/92 : 5'800 € 
 

8163-175-7MIL/93 : 6'500 € 
 

8163-175-7MIL/92 : 6'500 € 
 

8163-175LE/93-BLUESHARK : 6'800 € 
 

8163-175-7M/92 : 6'500 € 
 

8163-175-7M/93 : 6'500 € 

 


