CARRÉ H

أشكال هندسية متنوعة
ساعة  Carré Hصممها خصيصاً مارك
برثيري يف عام  2010وقام بتقدميها هذا العام
يف حلة جديدة  ،حيث تظهر اآلن بالحزام
الجلدي الالمع ذو األلوان الفاتحة.

تتمتع ساعة « »Carré Hبأشكالها الهندسية الرائعة بلمسة رياضية جذابة
مع مزج حزام جديد أسود أو مع ربطة بارينيا .هذه تضفي انعكاسات ألشكال
دائرية وانسيابية املظهر .ينساب اللون األصفر أو األحمر الالمع مع الرمل
لعقرب الثواين الذي يكتسح اللون الرمادي أو األنرثاسايت الرمادي ودقات
عقارب الساعة ذات الحبيبات الدقيقة.
صنعت الجلود املخرمة واملصقولة باأللوان الزاهية يف ورشات عمل عامل
 Hermèsيف مدينة بروج .ساعات  Carré Hتحتوي عىل مواصفات جاملية و
ميزات الحداثة بحاالتها وأشكالها املربعة املصقولة واملرصعة بزوايا فوالذية
وزوايا مستديرة وتعطي بريقاً فورياً  ،وتضفي أضواء ذات جاذبية وأرقام
الساعة تعلوها بلورة كريستالية أسطوانية.
تضيف هذه النسخة الجديدة والجريئة من ساعة  Carré Hفصالً جدي ًدا إىل
قصة اللقاء الذي يجمع بني التصميم الفرنيس الهنديس وخربة صناع الجلود التي
أتقنتها وأنبتتها  Hermèsعرب الزمن.

 CARRÉ Hالساعة من النوعية السوداء

الخواص التقنية
الحركة
النوع :ميكانيكية ذاتية الحركة ،صناعة سويرسية
القُطر 23.3 :مل Hermès H1912
السمك 3.7 :ملم
ُ
احتياطي الطاقة 50 :ساعة
عدد الجواهر 28:
الرتدد 28.800 :اهتزازة يف الساعة  4 /هرتز
الزخرفة :حبيبات دائرية وقرص حلزوين الشكل ذو خفة
متناهية ومزين بـرشات HS
الوظائف :ساعات ودقائق وثوان
العلبة
الشكل  /الحجم :مربع  38 × 38 ،ملم
املادة :فوالذ مصقول من الحديد املطيل
الزجاج :بلور ياقويت ومظهر خلفي مع معالجة مضادة للوهج
مقاومة املاء 3 :بار
القرص
متصل أسود ،مركزه أواللني جوليشيه ،بحلقة محببة بدقة ،
حافة أوبالين أرابيز عربية مطلية بالروديوم وباألرقام العربية
املطلية بالسوبر لومينوفا .دائرة دقيقة بيضاء .يد مطلية
بالروديوم ومبادة اللومينوفا السوبر أو باللون األحمر.
الحزام
جلد العجل الطبيعي أسود بارنييه و ذو اللون األحمر

 CARRÉ Hالساعة من النوعية الرمادية فحمية اللون

الخواص التقنية
الحركة
النوع :ميكانيكية ذاتية الحركة  ،صناعة سويرسية
القُطر 23.3 :م Hermès H1912
السمك 3.7 :ملم
ُ
احتياطي الطاقة 50 :ساعة
عدد الجواهر 28:
الرتدد 28.800 :اهتزازة يف الساعة  4 /هرتز
الزخرفة :حبيبات دائرية وقرص حلزوين الشكل ذو خفة
متناهية ومزين بـرشات HS
الوظائف :ساعات ودقائق وثوان
العلبة
الشكل  /الحجم :مربع  38 × 38 ،ملم
املادة :فوالذ مصقول من الحديد املطيل
الزجاج :بلور ياقويت ومظهر خلفي مع معالجة مضادة للوهج
مقاومة املاء 3 :بار
القرص
متصل فحمي اللون ،مركزه أواللني جوليشيه ،بحلقة محببة
بدقة  ،حافة أوبالين أرابيز عربية مطلية بالروديوم وبه
األرقام العربية املطلية بالسوبر لومينوفا .دائرة دقيقة بيضاء
مصقولة .يد مطلية بالروديوم مطلية مبادة اللومينوفا السوبر
وباللون األصفر.
الحزام
جلد العجل الطبيعي أسود بارنييه بزخارف صفراء اللون

الزمن من مقتنيات HERMÉS
تبدع  Hermèsمقتنيات للزمن وعرب الزمن  ،مقتنيات
تشكلت عىل أيادي الفنانني املبدعني لتجعل هذه املقتنيات
هناك صحبة بني الساعة وبني من يرتديها عرب الزمن ،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.

للمزيد من املعلومات:
www.press.hermes-horloger.com
العالقات الدولية والصحافة HERMÈS HORLOGER ،
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