ساعة  CAPE CODعىل شكل سلسلة املرساة
تصميم
ساعة "كيب كود" الجديدة هي حلقة جديدة قوية تحمل
ً
جريئًا يتميز بأنوثة شقية ورقيقة .هذا اإلطار الفوالذي الكبري "سلسلة
املرساة" الذي دار مبخيلة "روبري دوما" يف سنة  1938أحدث تحولً يف
تقاليد صناعة الساعات برسمه مسارا جدي ًدا ،بوصلته اإلبداع.

أصبحت ساعة "كيب كود" مربعا داخل مستطيل ،وذلك يف تصميم جريء أبدعه "هرني دوريجيني" يف
سنة  .1991فبأصالته ومرحه ،وبدقة نقشاته املتناهية النابضة بالحياة ،ينساب هذا الرمز األنيق بسالسة
عرب موجات الوقت كأيقونة ال تشيخ .ويف سنة  ،1998اعتمد هذا الطراز حزا ًما عىل شكل ضفرية مزدوجة،
ليحقق نجاحا فوريا .ويف سنة  ،2016استعان بقطع من األحجار الكرمية ،وبتشكيلة أحزمة جلدية جديدة
ملونة ومصقولة .وبعد مرور عام ،انتقى هذا الطراز لنفسه إطا ًرا من الكربون بطالء املاس باللون األسود
املطفي .وهكذا ،تبحر الطرز املتعاقبة مع النسيم اللعوب.
ويف هذه السنة ،طرحت "كيب كود" جان ًبا الرموز الجاملية الخاصة بها بتقدميها مفهو ًما جدي ًدا لرباط
"سلسلة املرساة" .فبارتكازه عىل خلفية الكيه باللون األسود أو األبيض ،يضفر قرص الساعة بني حجر
اإلسبينيل األسود وحجر األفنتورين أو األملاس وعرق اللؤلؤ األبيض .وتم تعزيز حروف شعارها الحديثة
املنقوشة بطباعة األوفست بتضليعات دقيقة وبحواف متعامدة من األحجار الكرمية .ويُؤ ّمن حزام أحادي
أو مزدوج من جلد التمساح هذه الساعة األنيقة حول معاصم النساء.
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الخواص التقنية
قرص الساعة
مطيل بالالكيه األسود :سالسل املرساة مرصعة ب  71قطعة من حجر
اإلسبينل األسود ،ومزين بحلية من األفنتورين.
مطيل بالالكيه األبيض :سالسل املرساة مرصعة ب 71حج ًرا من
األملاس ،ومزين بحلية من عرق اللؤلؤ.
العلبة
الشكل /الحجم :مربع داخل علبة مستطيلة .طراز كبري الحجم × 29
 29ملم.
املادة :الفوالذ املقاوم للصدأ واملرصع ب  42حج ًرا من األملاس.
درجة نقاء األملاس V.V.S :بدرجة  Wesseltonاألعىل ،يتدرج من
"األبيض النادر" إىل "األبيض النادر جدا ً ."+
الكريستال :من الياقوت األزرق املصقول
مقاومة املاء 3 :وحدات ضغط جوي
الحزام
جلد التمساح األسود
جلد التمساح الشانتييل
الحركة
كوارتز ،صنع يف سويرسا
الوظائف
ساعات ودقائق

الزمن من مقتنيات

HERMÉS

تبدع دار  Hermèsمقتنيات للزمن وعرب الزمن  ،مقتنيات
تشكلت عىل أيادي الفنانني املبدعني لتجعلها رفيقًا حقيقيًا
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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