
بالتعاون مع إيريك كانتونا..

»هوتلنس« تحتفل بعشرة أعوام من اإلبداع

ا�ضتعر�ضته  غزير  ن�ضاط 

املمّيزة  ال�ضاعات  ت�ضنيع  �ضركة 

لها،  مقرًا  نيو�ضاتل  تتخذ  التي 

والتي اأ�ضبح ا�ضمها مرادفًا للريادة 

مع  فبالتعاون  الت�ضاميم؛  وبراعة 

»هوتلن�س«  ك�ضفت  القدم،  كرة  جنم 

عن اأول �ضاعة �ضاعة كرونوغراف من 

مورفو�س  »اإنڤكتو�س،  با�ضم  اإنتاجها 

اأمام  كانتونا«،  اإيريك  باي  اإيدي�ضن  ليميتد 

والأوروبية.  ال�ضوي�ضرية  الإعالم  و�ضائل  مرا�ضلي 

ُيقَهر ول  و»اإنڤكتو�س« كلمة لتينية معناها »الذي ل 

ُيغَلب«، واأي�ضًا ا�ضم فرا�ضة.

الكمية  املحدودة  الكرونوغراف  �ضاعة  وت�ضتمل 

علبة  على  قطعة  على 250  اإنتاجها  املق�ضور  اجلديدة 

متقّزحة  بانعكا�ضات  يزدان  مبيناء  التيتانيوم،  من 

للفرا�ضة الزرقاء الكبرية التي حتمل ال�ضاعة ا�ضمها، 

بينما متتاز ح�ضيات عرق اللوؤلوؤ بخطوط �ضوداء على 

وحمفورًا  مرّقمًا  اخللفي  الغطاء  وجاء  اجلناحني، 

اإيريك  توقيع  على  عالوة   ،INVICTUS بال�ضم 

كانتونا، وحفر رقمي لب�ضمة اإ�ضبعه.

»اجتياز  حملة  فعاليات  انطلقت  اليوم،  نف�س  ويف 

احلدود« العاملية يف نيو�ضاتل، ويف ظّلها ا�ضت�ضافت 

واملوّزعني،  الإعالم،  و�ضائل  ممثلي  »هوتلن�س« 

التجاريني، واملوّردين، والأ�ضدقاء �ضمن  وال�ضركاء 

ا�ضتمل  والذي  ال�ضفر،  معر�س  من  الأوىل  الن�ضخة 

على  ال�ضركة، عالوة  اأيقونية �ضنعتها  موديالت  على 

اأعمال من جمموعة اإيريك كانتونا اخلا�ضة. ومت اأي�ضًا 

»هوتلن�س«،  �ضاعات  من  احلالية  املجموعة  عر�س 

بالتعاون  الدار  اأنتجتها  التي  املوديالت  على  عالوة 

مع اإيريك كانتونا. ومن املقرر اأن يزور هذا املعر�س 

�ضنغافورة خالل نوڤمرب، وهونغ كونغ يف دي�ضمرب، 

عامي  خالل  جديدة  مدن  اإىل  التوّجه  و�ضيوا�ضل 

ثمرة  كانتونا  اإيريك  يقدم  و�ضوف  و2016.   2015

تعاونه مع »هوتلن�س« يف كل مرحلة.

احتفاًء بمرور عشر سنوات منذ تأسيسها، تعاونت 
شركة الساعات العبقرية الشابة »هوتلنس« مع 

أسطورة كرة القدم إيريك كانتونا في إطالق أول ساعة 
كرونوغراف من إنتاجها، وكذلك لبدء الجولة العالمية 

لحملة فريدة بعنوان »اجتياز الحدود«.

هوتلنس
ساعة جديدة
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أرمان ستروم
ساعة جديدة

»أرمان ستروم غراڤيتي ديت فاير«.. 

ساعة ملتهبة بدفء الذهب الوردي
كعادتها الدائمة، فاجأت »أرمان ستروم« عّشاق ساعاتها مؤخراً بموديل جديد يمّثل إضافة قوية إلى رصيد 
إنجازاتها العديدة، حيث قدمت تحفتها الجديدة »غراڤيتي ديت فاير« التي تم تطويرها وإنتاجها وزخرفتها 
يدويًا بالكامل داخل الدار، كما هو الحال مع كل ساعاتها، وتضيف هذه القطعة الجديدة إلى ذلك قدرتها 

ببراعة تامة على الجمع بين اللمسات الجمالية الفاتنة واألداء الوظيفي البارز.

جت�ّسد هذه ال�ساعة اجلديدة التقاليد التاريخية ل�سنع ال�ساعات 

ب�سمات  ومتتاز  التقنية،  والرباعة  الع�سري  بالت�سميم  املقرتنة 

التي  امل�سّنعة  ال�سركة  هذه  بها  ت�ستهر  التي  الت�سميم  متّيز 

الت�سميم  حيث  من  لها،  مقرًا  ال�سوي�سرية  بيان  مدينة  من  تتخذ 

املفرغ الذي يك�سف جزئيًا عرب امليناء عن احلركة الداخلية، يف 

يف  �سرتوم«  »اأرمان  ومتّثل  امليكانيكية.  بالرباعة  احتفائية  ملحة 

�ساعاتها عنا�سر الطبيعة الأ�سا�سية، ومنها عن�سر »النار« الذي 

 18 عيار  الوردي  الذهب  من  امل�سنوعة  ال�ساعة  هذه  اإليه  ترمز 

قرياطًا، بعلبة يبلغ قطرها 43.4 مليمرت، حيث تغطي امليناء بّلورة 

تظهر  وبالتايل  واخللف،  الأمام  من  لالنعكا�س  مقاومة  �سفريية 

ADD14 الأوتوماتيكية الهيكلية ال�ساحرة بكامل  حركة كاليرب 

�سرتوم«،  »اأرمان  يف  داخليًا  بالكامل  �سنعها  مت  والتي  بهائها، 

احتياطية  طاقة  توفر  وهي  الدقيقة،  اجللفنة  بفنون  بال�ستعانة 

ت�ستمر ملدة خم�سة اأيام.

باملوؤ�سرات  مزدان  اأ�سود  ميناء  عرب  ال�ساعة  وجه  ويرت�سم 

ال�ساعات  اإىل  الوردي  الذهب  عقارب  ت�سري  فيما  املزخرفة، 

والدقائق، هذا بخالف موؤ�سر الثواين ال�سغرية، وكذلك موؤ�سر 

القائم  الوا�سح  التكامل  ويوؤّمن  والليل.  النهار  التاريخ وموؤ�سر 

بني هذه ال�سمات �سهولة ا�ستعمال ال�ساعة التي تنب�س يف قلبها 

امليناء. وتتمّتع  بدّوار دقيق يدور على  التعبئة،  اأوتوماتيكية  اآلية 

»اأرمان �سرتوم غراڤيتي ديت فاير« بالقدرة على مقاومة �سغط 

على  تقت�سر  بكمية حمدودة  املاء حتى عمق 50 مرتًا، و�سدرت 

التم�ساح  جلد  من  بني  بحزام  املع�سم  حول  وتلتف  قطعة،   100

 18 عيار  الوردي  الذهب  من  �سن  له  مب�سبك  ينتهي  الأ�سلي 

قرياطًا، كما يتوفر حزام مطاطي بني اإ�سايف مب�سبك ثنائي الطي 

من الذهب الوردي عيار 18 قرياطًا، عند الطلب.
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