تتميز ساعة آرسو  78بأناقة وجاذبية
ال تضاهى إذ إنها أحد املقتنيات
التي تحتفظ برونقها عىل مر الزمان
ويف الوقت نفسه تتناغم مع زمنها
الحايل .ففي عام  ،1978أطلق "هرني
دوريجني" العنان للرموز الجاملية
بجمعه بني اإلطار املستدير والعروات
غري املتامثلة املستوحاة من ركاب
الرسوج ،والحروف املائلة التي تستحرض
وقع الخيول الراكضة .هذا املوديل كبري
الحجم واملصنوع من الفوالذ املقاوم
للصدأ بقطر  40مم ،يأيت اآلن بقرص
رمادي غامق محبب ،وبأرقام وعقارب
باللون الكرميي ،باإلضافة إىل حزام من
جلد العجل الطبيعي من نوع "بارينيا".

ساعة ARCEAU 78
ج ّربت ساعة آرسو من  Hermèsمن لحظة ميالدها طرزا ً مختلفة،
وذلك ملا تتمتع به من مزية التصميم الهادئ والخطوط التي قُصد أن
تكون بسيطة .وتتسم ساعة آرسو  78بإطار مستدير مصنوع من الفوالذ
املقاوم للصدأ واملصقول كاملرآة ،يعلوه قرص مجيل بتقنية الرتميل
وضغط الهواء مثبت عىل حافة فوالذ مقاوم للصدأ بلون مطفي،
باإلضافة إىل العروات املميزة غري املتامثلة املستوحاة من الفروسية
والتي تعكس أصول الدار التي تأسست يف شارع فوبورج سانت
أونوريه.
القرص الرمادي الغامق املحبب بدقة شديدة يحمل عالمات الساعات
والدقائق والتاريخ عند موضع الساعة السادسة ،والتي يتم تشغيلها
جمي ًعا بحركة الكوارتز سويرسية الصنع ،ويتميز بعقارب وأرقام عربية
رقيقة باللون الكرميي وتلمع يف الظالم .هذا التناقض الدقيق يربز
التصميم املميز ألرقامها املائلة .وتم تزويد آرسو  78بحزام بارينيا من
جلد العجل الطبيعي املصنوع يف ورش  Hermèsللساعات ،كام هو
الحال بالنسبة لإلطار واملينا.

ساعة ARCEAU 78

الخواص التقنية
العلبة
الشكل /األبعاد :دائري بقطر  40مم
املادة :الفوالذ املقاوم للصدأ املج ّيل بطريقة الرتميل وضغط الهواء
الزجاج :من الكريستال املصنوع من الياقوت واملانع لالنعكاس
مقاومة املاء 3 :وحدات ضغط جوي
قرص الساعة
لون رمادي غامق محبب بدقة شديدة .أرقام عربية مثبتة بالضغط،
مشغولة يدويا،
ومغطاة مبادة  .®Super-Lumin Novaباللون الكرميي .عقارب
من الذهب األسود مغطاة مبادة  .®Super-Lumin Novaباللون
الكرميي
الحركة
الطراز :كوارتز ،صناعة سويرسية
الوظائف :ساعات ،دقائق ،وتاريخ عند موضع الساعة السادسة
الحزام
بارينيا من جلد العجل الطبيعي

الزمن من مقتنيات

HERMÉS

تبدع دار  Hermèsمقتنيات للزمن وعرب الزمن  ،مقتنيات
تشكلت عىل أيادي الفنانني املبدعني لتجعلها رفيقًا حقيق ًيا
ألولئك الذين يرتدونها ،ساعات عملية  ،سهلة االستعامل
ونابعة من خربة ودقة ال هوادة فيها  ،فهي تشع خفة غري
متوقعة .تجعل الحياة اليومية هي ملعبكم  ،وكل لحظة من
لحظاتكم هي لحظة خاصة فريدة من نوعها.
بالنسبة لـ  ، Hermèsالوقت هو أحد مقتنياتها  ،حيث ترتجم
دار  Hermèsالوقت إىل خاصية فريدة .وبدالً من قياسها
وترتيبها والسعي إىل التحكم فيها ،تتجرأ  Hermèsعىل
استكشاف أوقات أكرث دقة  ،مصممة إلثارة املشاعر وكرس
الحواجز وإيجاد مساحات للعفوية واالستجامم.
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