الساعة H1.0
نشطة .مفعمة بالحيوية .مؤثرة.
يخبر العلم أن االصطدامات تقع نتيجة لتفاعالت ونادرًا بسبب حادث عارض .تخلق ساعة  H1.0من قبل شركة  HYTمساحة جميلة يلتقي فيها عالم
صناعة الساعات وتكنولوجيا السوائل مع بعضهما البعض بشكل بناء .والنتيجة هي ساعة تستعرض تحول حقن الطاقة الفيزيائية إلى موديول سائل
حاصل على براءة اختراع .ونتيجة الندماج آلية الحركة المتطورة والمنافيخ متعددة الطبقات ،فإن الوقت يكتسب زخ ًما حرفيًا.
يتم تعزيز الساعة  H1.0بشفافية ثالثية األبعاد .فإذا نظرنا إليها من أي زاوية ،فإنها تأخذ الطابع المعماري لتصور مرور الوقت ووضع الحاضر في
صا بشكل وثيق لتشكيل الصورة
سياق الماضي والمستقبل باستخدام السوائل .وتتعاون جميع عناصر آلية الحركة الميكانيكية الهيكلية المطورة خصي ً
الكبيرة للوظائف النقية .فبدءا من العرض الواضح لمخزون الطاقة المرئي وحتى القرص المصمم ليشير إلى تدفق الثواني ،يكون الوقت في حركة
مستم رة .وتنبثق الطاقة اإليجابية من سلسلة من التوترات المرئية مثل تشكيل جسم الساعة المنحني بشدة والخطوط المقطعة لفتحات المنافيخ .حتى أن
مظهر جانب الساعة يحكي قصة مرور الوقت عبر أرقام متقطعة مدمجة في الحزوز العميقة لجسم الساعة الخارجي.
متر ،مما يضيف بعدًا جديدًا إلمكانية االستعمال .يوجد ثالثة إصدارات للساعة
كما يتم تأكيد رواية السائل للقصص عن طريق مقاومة الماء حتى
 . HYT H1.0وتتكامل تشطيبات جسم الساعة باللون الفضي أو األسود أو األنثراسيت مع السوائل غير القابلة لالمتزاج باللون األزرق الناصع أو
األخضر أو األحمر ا لتي تتدفق بشكل مثالي في الوقت المناسب مع الساعات المنقضية .كل شيء مناسب للمعصم بفضل السوار المطاطي األسود
المزخرف بمهارة واإلبزيم المصنوع من التيتانيوم .فيا له من شعور غامر بالرضا.

المواصفات الفنية
الساعة H1.0
الوظائف:
-

مؤشر ساعات أخضر سائل
مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقة

جسم الساعة:
-

استانلس ستيل ،طالء  DLCأسود وتشطيبات ناعمة
القطر48.8mm :
االرتفاع 20.08mm :
تاج ضبط من االستانلس ستيل ،طالء  DLCأسود
كريستال صفيري مقبب
ظهر ساعة لولبي ،كريستال ياقوت
متر
مقاومة للماء حتى عمق

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطالء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائالن غير قابلين لالمتزاج ،أحدهما شفاف واآلخر ملون بصبغة عالية المقاومة
معادل حراري مع منفاخ مخصص وسائل خاص
محددات تدفق السائل من السيراميك فائق التقنية

آلية الحركة:
-

ميكانيكية يدوية الملء ،كاليبر حصري
جوهرة
ذبذبة في الساعة ،هرتز،
جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genève
ساعة
مخزون طاقة يبلغ

الواجهة البينية:
-

نقل الحركة بين آلية الحركة والموديول السائل من خالل تحويل حركة الدوران إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:
-

عداد ساعات أنثراسيت ،أرقام مفرزة
عداد دقائق أسود ،مؤشرات وأرقام بيضاء ،عقرب دقائق أخضر
قرص الثوان
عقرب مخزون الطاقة باللون األنثراسيت

السوار :سوار مطاطي أسود ،إبزيم قابل للطي من التيتانيوم ،طالء  DLCأسود
الرقم المرجعي:

المواصفات الفنية
الساعة H1.0
الوظائف:
-

مؤشر الساعات السائل باللون األحمر
مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقة

جسم الساعة:
-

استانلس ستيل ،طالء  DLCأنثراسيت وتشطيبات ناعمة
القطرmm :
االرتفاع 20.08mm :
تاج ضبط من االستانلس ستيل ،طالء  DLCأنثراسيت
كريستال صفيري مقبب
ظهر ساعة لولبي ،كريستال ياقوت
متر
مقاومة للماء حتى عمق

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطالء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائالن غير قابلين لالمتزاج ،أحدهما شفاف واآلخر ملون بصبغة عالية المقاومة
معادل حراري مع منفاخ مخصص وسائل خاص
محددات تدفق السائل من السيراميك فائق التقنية

آلية الحركة:
-

ميكانيكية يدوية الملء ،كاليبر حصري
جوهرة
ذبذبة في الساعة ،هرتز،
جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genève
ساعة
مخزون طاقة يبلغ

الواجهة البينية:
-

نقل الحركة بين آلية الحركة والموديول السائل من خالل تحويل حركة الدوران إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:
-

عداد ساعات أنثراسيت ،أرقام مفرزة
عداد دقائق أنثراسيت ،مؤشرات وأرقام بيضاء ،عقرب دقائق أحمر
قرص الثوان
عقرب مخزون الطاقة باللون األنثراسيت

السوار :سوار مطاطي أسود ،إبزيم قابل للطي من التيتانيوم ،طالء  DLCأنثراسيت
الرقم المرجعي:

المواصفات الفنية
الساعة H1.0
الوظائف:
-

عناصر ساعات سائلة زرقاء
مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقة

جسم الساعة:
-

استانلس ستيل وتشطيبات ناعمة
القطرmm :
االرتفاع 20.08mm :
تاج ضبط من االستانلس ستيل
كريستال صفيري مقبب
ظهر ساعة لولبي ،كريستال ياقوت
متر
مقاومة للماء حتى عمق

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطالء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائالن غير قابلين لالمتزاج ،أحدهما شفاف واآلخر ملون بصبغة عالية المقاومة
معادل حراري مع منفاخ مخصص وسائل خاص
محددات تدفق السائل من السيراميك فائق التقنية

آلية الحركة:
-

ميكانيكية يدوية الملء ،كاليبر حصري
جوهرة
ذبذبة في الساعة ،هرتز،
جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genève
ساعة
مخزون طاقة يبلغ

الواجهة البينية:
-

نقل الحركة بين آلية الحركة والموديول السائل من خالل تحويل حركة الدوران إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:
-

عداد ساعات أنثراسيت ،أرقام مفرزة
عداد دقائق فضي اللون ،مؤشرات وأرقام سوداء ،عقرب دقائق أزرق
قرص الثوان
عقرب مخزون الطاقة باللون األنثراسيت

السوار :سوار مطاطي أسود ،إبزيم قابل للطي من التيتانيوم

الرقم المرجعيH02023-A :

 FLUIDالزمن السائل
ولدت  HYTمن رحم سؤال .لما كان الزمن يمر وال يكتسب معناه إال من الحوادث التي تحدث فيه .فلماذا يقتصر قياسه
على اإلشارة إلى الوقت الحالي في عزلة تامة عن الماضي والمستقبل ،وفقط عن طريق عقارب بسمك اإلبرة أو شاشات
رقمية متغيرة البيانات؟ وانطالقا من تصميمنا على إحداث تطوير ثوري يغير المفاهيم السائدة بالكلية عكف فريق بحث
متعدد التخصصات على ابتكار ساعات تربط الماضي والحاضر والمستقبل بشكل واضح ومرئي .فكانت إجابة HYTعلى
هذا السؤال اختراع ساعة تتجاوز قوى الجاذبية األرضية لإلشارة إلى مرور الوقت باستخدام السوائل .لقد استمدت
التكنولوجيا المتقدمة فكرتها من هذه الفلسفة لتعكس السيولة التي يمر بها الوقت.
أما البقية فستجدونها في التاريخ .وألكون دقيقا إنه التاريخ الذي بدء منذ  3400سنة والمتمثل في أنظمة كليبسيدرا أو
الساعات المائية الخاصة بالفراعنة .في هذه الساعات المسماة «لص الماء» كان يتم نقل الماء  H2Oمن وعاء إلى آخر
لقياس الوقت المنقضي «المسروق» .إال أنه يبدو أن هذه الرؤية للموضوع ذات الداللة اختفت حتى عام  ،2012حين قامت
 HYTبابتكارها العلمي الجديد المتمثل في ساعة معصم تستخدم موديول سائل حاصل على براءة اختراع .حيث يقوم السائل
الملون بتسجيل الماضي القريب ،بينما يشير السائل الشفاف إلى المستقبل القريب .يلتقيان عند سطح محدب ،وتمثل نقطة
التقائهم الوقت الحالي.
اليوم أصبحت  HYTتمثل منظومة متكاملة تجمع بين العلم والتكنولوجيا الفائقة والفلسفة والفن والتصميم .في مقرها الكائن
في مدينة نيوشاتل ،بقلب إقليم صناعة الساعات السويسرية التقليدية يعمل فريق من المتخصصين مكون من  43فرد على
تحويل معدل حركة السوائل إلى إشارة للوقت الحقيقي .تشمل تلك الساعات الثورية على آلية حركة ميكانيكية متناغمة تعمل
كمطلق لحركة السائل .وبذلك يتم تدعيم الشعور الشامل بالوقت ،إنه الوقت وال شيء غيره.

