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تتمتع »�إت�ص �إم 3« بخ�صائ�ص ب�صرية متميزة للغاية، 

وتتوفر منها ن�صختان م�صغولتان من �لذهب �لأبي�ص 

عيار 18 قري�طًا مع �لتيتانيوم �أو من �لذهب �لأحمر 

عيار 18 قري�طًا مع �لتيتانيوم، وهما: »�صايدو�يندر« 

�ليد،  مع�صم  على  عمودية  �ملخروطية  �لأ�صكال  حيث 

بينما �صدرت �لثانية حتت ��صم »�صتاركروزر« حيث 

�لأ�صكال �ملخروطية متو�زية مع �ملع�صم.

�إىل  ي�صري�ن  خمروطيان  �صكالن  �لتحفة  وبهذه 

�ملخروطي  �ل�صكل  يظهر  حيث  و�لدقائق،  �ل�صاعات 

ُيعر�ص  للنهار و�لليل، فيما  جًا مبوؤ�صر  لل�صاعات متوَّ

�لقر�ءة.  ل�صهولة  �صمانًا  و��صحة  باأرقام  �لتاريخ 

وميكن ملرتدي �لتحفة »�إت�ص �إم 3« م�صاهدة زخارف 

حمور  على  تنطوي  و�لتي  �لت�صطيب،  منمقة  �حلركة 

وعجلة  �لأوتوماتيكي،  �لناب�ص  �صكل  يتخذ  للرتدد 

ميز�ن تاأرجح �صريعة. 

ويكمن �ل�صر �لتقني �لذي ت�صتند �إليه »�إت�ص �إم 3« 

عند  م�صاهدتها  ميكن  و�لتي  �ملعكو�صة،  حركتها  يف 

�إقالبها، حيث يظهر �صطحان كبري�ن من �ل�صري�ميك 

�ملخروطيني  �ل�صكلني  �إىل  �لطاقة  نقل  على  ي�صاعد�ن 

وعجلة �لتاريخ.

»�إت�ش �إم 2«

�آلة  �أول  كونها  خا�صة  مكانة   »2 �إم  »�إت�ص  للتحفة 

مزودة  �لعامل  م�صتوى  على  �لوقت  لقيا�ص  ميكانيكية 

وتاريخ  �رتد�دية،  ودقائق  فورية،  قافزة  ب�صاعات 

�رتد�دي، وعر�ص �أطو�ر �لقمر على جز�أين كرويني، 

معًا  و�حلركة  و�لعلبة  �أوتوماتيكية،  حركة  جانب  �إىل 

تتكونان من �أكرث من 450 جزءً�. تتوفر هذه �لأعجوبة 

مع  قري�طا   18 عيار  �لأبي�ص  �لذهب  من  م�صغولة 

�لتيتانيوم، �أو من �لذهب �لأحمر عيار 18 قري�طًا مع 

�لتيتانيوم )بكمية حمدودة تقت�صر على 125 قطعة من 

ماك�صيميليان بو�صري

بالتناغم مع إيقاع األلفية الثالثة، حيث االبتكارات الحديثة والتقنيات المتقدمة والتوجهات المستحدثة، انطلقت 
»إم بي آند إف« )ماكسيميليان بوسير وأصدقاؤه( لتثري صناعة الساعات الراقية بنكهة مختلفة وطابع غير 

معهود، واعتمدت في ذلك على أمهر محترفي الصناعة المستقلين، وسريعًا ما كشفت عن موديالت متميزة 
من إنتاجها أطلقت عليها مصطلح »آالت قياس الوقت«، والتي أبهرت هواة جمع الساعات الراقية وغيرهم من 

الزبائن من عشاق التميز في شتى أنحاء العالم.

»إم بي آند إف«.. 
تناغم مع روح العصر
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إم بي آند إف
أحدث تشكيلة

كل موديل(، كما تتوفر منها ن�صخة من �لذهب �لأحمر 

مع �ل�صري�ميك، و�أخرى من �ل�صري�ميك و�لتيتانيوم 

بكمية حمدودة تقت�صر على 33 قطعة و66 قطعة.

»�إت�ش �إم 1«

�لأ�صلي  بتكوينها   »1 �إم  »�إت�ص  �لتحفة  متتاز 

ميناءين  على  و�لدقائق  �ل�صاعات  وتعر�ص  �ملتميز، 

عند  و�حدة  دقيقة  توربيون  يربز  بينما  منف�صلني، 

�صبعة  ملدة  �حتياطية  بطاقة  وتتمتع  �ملنت�صف، 

بتعبئة  �لرئي�صي،  للزنربك  بر�ميل  �أربعة  مع  �أيام، 

�أوتوماتيكية ويدوية، وتتاألق بت�صميم جديد وتكوين 

متميز ل يخلو من �لأ�صالة، وتعمل بحركة تتكون من 

376 جزءً�.

يف  �لأبرز  �لتقني  �حلركة  عن�صر  يتمثل  وبينما 

على  يظهر  �لذي  �ر  �لدوَّ �لو�حدة  �لدقيقة  توربيون 

�لرئي�صي  �لزنربك  بر�ميل  �صيطرت  فقد  �مليناء، 

 »1 �إم  »�إت�ص  وتكوين  ت�صميم  على  �لأربعة  �لكبرية 

 18 عيار  �لأبي�ص  �لذهب  من  م�صغولة  تتوفر  �لتي 

قري�طًا، �أو من �لذهب �لأحمر عيار 18 قري�طًا، �أو 

بطالء »بي يف دي« �لأ�صود على �لذهب �لأبي�ص عيار 

18 قري�طًا.


