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عبر باقة من روائعها الجديدة..
»هوتلنس« ترسم 

معالم ملحمة إبداعية مثيرة



د، كشفت دار »هوتلنس« عن باقة جديدة من موديالت ساعاتها المدهشة  مواصلًة لنهج االمتياز والتفرُّ
التي تتصدرها التحفة المبتكرة HL2.5 المنتمية إلى المجموعة الثورية HL2.0 التي تنعم موديالتها 

بإطالالت جريئة ثرية باللون األحمر والذهبي، بتصميم يبقي على التقنيات المبتكرة للتركيب األصلي 
الذي تقوم عليه هذه المجموعة الفريدة، ورغم ذلك تستأثر الساعة بهوية فريدة ال ُتضاهى، فيما عززت 
 HLRQ بالكشف عن ساعتين مبتكرتين جديدتين باالسمين HLRQ الدار من دعائم مجموعتها البديعة

04 وHLRQ 05، واللتان تمّثالن إضافتين قّيمتين إلى مجموعة ممّيزة باألساس.

هوتلنس
تشكيلة جديدة
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عبق املا�سي بنكهة امل�ستقبل

من  الثاين  اجليل  موديالت  اإىل   HL2.5 تنتمي 

على  اخلام�سة  املرتبة  وحتتل  »هوتلن�س«،  �ساعات 

طابعها  ورغم  املذهلة؛  املجموعة  هذه  �ساعات  الئحة 

اأ�سهمت  التي  العنا�سر  ال�ساعة على كل  املمّيز، تبقي 

ال�سوي�سرية  ال�ساعات  م�سّنعة  مكانة  تر�سيخ  يف 

ال�ساعات  �سانعي  كبار  بني  »هوتلن�س«  امل�ستقّلة 

املعا�سرين، وتزداد ال�ساعة قيمًة اإثر ظهورها �سمن 

غرامًا.   49 يتعدى  ال  مبا  اخلّفة،  وفائقة  جديدة  علبة 

اجلوهرية  الفل�سفة  مع  وتناغمًا  �سابقاتها،  و�ساأن 

التي تقوم عليها »هوتلن�س« بعر�س موؤ�سرات الزمن 

اإىل  اجلديدة   HL2.5 ت�سري  متامًا،  خمتلفة  باأ�ساليب 

تتحّرك  �سل�سلة  خالل  من  بال�ساعات  الزمن  مرور 

ارتداديًا  الدقائق  اإىل  ت�سري  فيما  عبقري،  باأ�سلوب 

للطاقة  مبتكر  موؤ�سر  على  عالوة  رفيع،  باأ�سلوب 

االحتياطية. وبالنظر اإىل ما تنطوي عليه HL2.5 من 

ال�سابقة  املوديالت  مع  احلال  هي  كما  وبراعة،  متيُّز 

بكمية  ال�ساعة  �سدرت  املجموعة،  ذات  اإىل  املنتمية 

�سديدة املحدودية تقت�سر على 28 قطعة فقط.

وتنتمي HL 2.5 اإىل جمموعتها امل�سمولة بثالث 

عر�س  باأ�سلوب  تخت�س  اأوالها  اخرتاع،  براءات 

ال�ساعات على �سل�سلة متحّركة ب�سرعة معتدلة للغاية، 

م�ساهدة  معه  ي�سعب  فوري مبا  ب�سكل  تقفز  ال هي 

ببطء  تتحّرك  وال  تفا�سيلها،  بكل  ال�سل�سلة  حركة 

بحيث  اآخر  اإىل  رقم  من  ال�ساعة  مدار  على  �سديد 

ال�ساعات،  ك�سور  خالل  الزمن  قراءة  معها  ي�سعب 

بل بداًل من ذلك تتحرك ال�سل�سلة اإىل ال�ساعة التالية 

عقب انق�ساء كل 60 دقيقة خالل فرتة ترتاوح من 

ال�ساعة  ملرتدي  الفر�سة  مينح  ما  ثواٍن،   4 اإىل   3

مب�ساهدة اآلية احلركة وتفا�سيلها الدقيقة. اأما براءة 

التنظيم املدمج يف  الثانية فرتتبط بع�سو  االخرتاع 

وتغيري  ك  التحرُّ دائم  وهو  املتحّرك،  اجل�سر  حركة 

و�سعه، وتتمّثل وظيفته يف التعوي�س عن التاأثريات 
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دقة  على  االأر�سية  اجلاذبية  متار�سها  التي  ال�سلبية 

الثالثة  االخرتاع  براءة  اأما  للزمن.  ال�ساعة  ح�ساب 

فمرتبطة باأ�سلوب ت�سغيل خّزاين احلركة، فاخلّزان 

الطاقة  وينقل  االأوتوماتيكي  بالنظام  ُيعباأ  الرئي�سي 

الالزمة لتعبئة اخلّزان الثاين املكّر�س بكامله لتحريك 

 ب�سكل كامل 
ً
االآلية املعقدة. ويظل هذا اخلّزان معباأ

بفعل اخلّزان الرئي�سي حر�سًا على توفري امل�ستوى 

على  ال�سل�سلة  لتحريك  الالزمة  الطاقة  من  املثايل 

راأ�س كل �ساعة. وهذا معناه اأنه يتم تعبئة كل النظام 

املعّقد ب�سكل م�ستقل، دون التاأثري على دقة ح�ساب 

ال�ساعة للزمن.

بالأزرق الثلجي والربتقايل املثري

ال�ساعتان  جاءت  منع�سة،  وملحات  المعة  بلم�سات 

لتحطمان   HLRQ 05و  HLRQ 04 اجلديدتان 

ويعود  املذهلة،  والت�ساميم  املعقدة  االآليات  معايري 

والرموز  الرفيعة  االنحناءات  اإىل  اإلهامهما  م�سدر 

اجلمالية املميِّزة للت�سميم املذهل ل�ساعات املجموعة 

الرموز  من  العديد  تدمج  التي   HLRQ االأ�سلية 

مع  يتما�سى  اأنيقًا  مظهرًا  يعطيها  ما  الت�سميمية، 

مل�سات  »هوتلن�س«  اأ�سفت  وقد  الع�سري.  االأ�سلوب 

بلون  اأحدهما  اجلديدين،  االإ�سدارين  على  جديدة 

وجدير  املثري.  بالربتقايل  واالآخر  الثلجي  االأزرق 

ال�ساعتان  بها  تنعم  التي  التفا�سيل  اأن  بالذكر 

 HLRQ 02 وهما  ال�سابقتان،   العبقريتان 

املوديلني  يف  ا�ستخدامها  اأعيد   ،HLRQ 03و

اجلديدين، ولكن بلمعة بّراقة على القرون. وتتما�سى 

باحليوية متامًا مع  الناب�سة  اللم�سات اجلديدة  هذه 

الزرقاء  »�سوبر-لومينوڤا«  الو�ساءة  املادة  مل�سات 

امليناء  يحت�سنها  التي  املوؤ�سرات  على  والربتقالية 

ال�سفريي العلوي.

ونهاًل من نبع الروح الريا�سية ال�سارخة، كما هي 

 HLRQ طبيعة موديالت املجموعة، جاءت ال�ساعتان

ويرجع  متامًا،  جديدة  باأبعاد   HLRQ 05و  04
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ب�سكل  اللون  اإ�سفاء  طريقة  اإىل  ذلك  يف  الف�سل 

حيوي، ومع ذلك تظل العنا�سر املمّيزة خلط �ساعات 

وحتت�سن  ال�ساعتني.  هاتني  خالل  باديًة   HLRQ
ال�ساعتني علبُة بقطر 44 مليمرتًا من التيتانيوم )درجة 

2( م�ستملة على ميناء �سفريي م�سنوع داخل الدار، 

مبا يعزز من تاأثري العمق وال�سفافية، ويف�سح املجال 

اأمام روؤية تفا�سيل احلركة امليكانيكية التي ُتعباأ يدويًا 

القافزة والدقائق االرتدادية  ال�ساعات  وتدعم عقربي 

االبتكارية  االإطاللة  وجت�ّسد  التاريخ.  موؤ�سر  بجانب 

لدار  ال�ساحرة  الطبيعة  ال�ساعتان  عليها  تظهر  التي 

مع  عليها،  والتغلب  ال�سعاب  حتدي  يف  »هوتلن�س« 

من  امل�ستوحاة  العريقة  التقليدية  بالت�ساميم  االلتزام 

اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  االأ�سيلة.  الهيكلية  جذورها 

هذه الدار الرائدة، التي تاأ�س�ست عام 2004، ال تزال 

يف  جديدة  ديناميكية  مل�سات  بدمج  التزامها  توا�سل 

فنون �سنع ال�ساعات.

 HLRQ 01 وت�سم هذه املجموعة العبقرية �ساعة

)درجة  التيتانيوم  امل�سنوع من  الغطاء اخللفي  ذات 

2( املعالج بطالء الكربون االأ�سّود ال�سبيه باالأملا�س، 

ال�ساغطة  واالأزرار  واالإطار  القرون  نعت  �سُ فيما 

جانب  وعلى  قرياطًا.   18 عيار  الوردي  الذهب  من 

اخللفي  غطاوؤها  علبة   HLRQ 02 حتت�سن  اآخر، 

يربز  بينما   ،)2 )درجة  التيتانيوم  من  م�سنوع 

االإطار واالأزرار ال�ساغطة من الفوالذ امل�سقول. اأما 

HLRQ 03، والتي ياأتي اجلزء االأو�سط من علبتها 
املعالج   )2 )درجة  التيتانيوم  من  اخللفي  وغطاوؤها 

بطالء الكربون االأ�سّود ال�سبيه باالأملا�س، فت�سمل على 

امل�سقول  الفوالذ  واأزرار �ساغطة من  واإطار  قرون 

باالأملا�س.  ال�سبيه  االأ�سّود  الكربون  بطالء  املطلي 

وتنعم جميع �ساعات املجموعة مبيناء �سفريي بديع، 

وتلتف حول املع�سم بحزام من جلد التم�ساح الذي 

ينتهي مب�سبك له �سن اأو م�سبك قابل للطي م�سنوع 

من التيتانيوم.




