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KROSS STUDIO   طقمق تطل TMBOBA FETT ةال ز ،  مخصص لهواة جمع القطع الممي 

ي سلسلة الُمستلهم من
ز
    TMSTAR WARS  أفالم صائد المكافآت الشهي  ف

 

مة ُمستلهمة من شخصّية  المحدودة اإلصدار  ١٠يضّم كّل من األطقم الـ
ّ
  ، و Boba Fettساعة توربّيون مرق

ا
حامًل

 الفضائية تهمن وحي مركب لعرض الساعة

 

كة  ت شر
ّ
ي مجّرة  ةواحداإللهام من  Kross Studioاستمد

 
ا ف

ً
، حدثال  إلبداع ابتكارها   TMStar Warsمن أكثر الشخصّيات غموض

كة  بالتعاون مع ة أطقم   ،حرصيو  جديد  محدود، استوديو التصميم السويرسي بالكشف عن إصدار . ويفخر Lucasfilmشر من عرسر

ة، من وحي   ّ مةTMBoba Fettمخّصصة لهواة جمع القطع الممث 
ّ
  بتوربّيون مركزيّ  يدوّية التعبئة، ، يضّم كّل منها ساعة مرق

ا
، وحامًل

كة لعرض الساعة بلمسات لهم من المركبة EFX شر
ُ
ة لـ، است    .   Boba Fettالفضائية الشهث 

 

ي المجّرة  ب تشيد ساعة 
ز
 صائد المكافآت األشهر ف

ي هذه الساعة،  مرتبًطا  Kross Studioاسم بات 
ا بالتوربّيون المركزي. ف 

ً
بقطر  يظهر التعقيد الميكانيكي وسط علبةارتباًطا وثيق

ي  PVDالمعالج بتقنية ، ٥من الدرجة من التيتانيوم   مم٤٥
ّ ق مهندسو  وقد الداكن.  باللون البن 

ّ
ا   Kross Studioحق

ً
ا جديد

ً
إنجاز

ي 
ل ف 

ّ
رة عىل منّصة الهبوط الخاصة بها، جرى تثبيتها فوق قفص التوربّيون.    تمث

ّ
        تصنيع مركبة فضائية مصغ

 

ة الفائقة و
ّ
اعة الحرفّية، الدق ز الير    TMBoba Fettتصميم يجمع بي 

ي قطع، وهو يشبه مركبة 
ر من ثمان 

ّ
ي   Boba Fettيتكّون كّل توربّيون مصغ

نتجت كّل من آلّيات التوربّيون ف 
ُ
الفضائية المقاتلة. أ

ي ، Kross Studioمشاغل 
م الرقمي بواسطة الحاسوب بنظام  آالتوقد تّم تصنيعها ف 

ّ
قشت كّل قطعة بإتقان و التحك

ُ
جرى  . ن

ر من العوامل الجوّية لمركبة تلوينها يدوًيا لمحاكاة  ّ ي TMBespinعىل كوكب كما تظهر   Boba Fettالمظهر المترص 
  مدينة ، ف 

Cloud City ي ، الطافية
ة  . ةيّ ملحمال Star Warsأفالم ف 

ّ
ي مستوى الدق

ط الضوء عىل الدراية الفريدة الن 
ّ
يحافظ   هائل، وهو يسل

ي يستند تصميمها إىل المركبة الفضائّية، استغرق 
ة، الن   صناعة كّل من القطع العرسر

ّ
ي سويرسا عىل استمرارّيتها. ُيذكر بأن

الحرفّيون ف 

                       فريدة من نوعها. ساعة، وكّل منها  ٩٠

 

 قراءة الوقت 

ا محيطًيا   Kross Studioاعتمدت 
ً
ا لتنسيق

ً
ّ يدور بزاوية   الساعات والدقائق من خاللقراءة فريد ي درجة   ٣٦٠نظام تعشيق كوكن 

  12من نسبة تعشيق وتتيح   حول التوربّيون. 
ا
ي   عامًل م الساعات لنظام الدقائق الكوكن 

ّ
  إحداث تقد

ا
. لرفع كفاءة الحركة إىل أقىص حد

ي كرّيات
َ

ّبت نظام عرض الساعات والدقائق عىل محمىل
ُ
لهم عقرب الساعات من   ممكن، ث

ُ
ة. وقد است

ّ
ي الدق

َ ا وعالن 
ً
ي   جد

َ
عريض

لهم عقرب الدقائق من صاروخه، وهما عنرصان أساسّيان مالزمان لصائد المكافآت.  Boba Fettالمركبة النفاثة الخاصة بـ
ُ
       ، فيما است

 

 الوضوح والتناسق اللذين يعكسهما قرص الساعة المستلهمة من 
ّ
تعقيد حركة التوربّيون   انيناقض  oba FettBجدير بالذكر أن

ي تضّم  
ي زّودت بها، والن 

ي  جزًءا.  ٢٢٠المركزّية اليدوّية التعبئة الن 
مة وتجميعها ف 

ّ
وقد جرى تصميم كّل من الساعات العرسر المرق

ي   Kross Studioغل امش
       مدينة غالند السويرسّية. ف 

 

 ال تاج ظاهر 

ل تصميم 
ّ
ي  ، Kross Studioنظام التاج المبتكر الخاص بـ متناظر تماًما تاج ظاهر، وذلك بفضلالساعة العلبة ال يتخل

ل ف 
ّ
المتمث

ميل عث  رفع الحلقة الموجودة عىل ظهر العلبة و عىل ظهر العلبة.  ،Dحلقة عىل شكل حرف  إدارتها وتتّم تعبئة النابض الرئيسي للث 

ر هذه الساعة احتياطي طاقة أقىص يبلغ خمسة  كمفتاح، ما يمنح تجربة مستخدم أكثر سهولة وكفاءة مقارنة بالتاج التقليدي. 
ّ
وتوف
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امن مع إدارة  ٣قرب موضع الساعة " Time Setوال يقّل ضبط الوقت بساطة، حيث يتّم من خالل الضغط عىل زّر " أيام.  بالث  

ي عىل شكل حرف 
.    ، عىل ظهر العلبة،Dالحلقة الن  جاهي  

ّ
ي أحد االت

 
     ف

 

 أحزمة قابلة للتبديل 

ي الحفاظ عىل
 
 الرسيــــع للحزام بطريقة ذكّية عىل الجانب السفىلي من العلبة كذلك ف

ّ
تناسق خطوط   ُيساهم إخفاء زّري الفك

ة مفيدة تتيح الساعة، وهي  ،  شعة مث   ئ  الستبدالالتغيث  مستوح من درع  حزام البولياميد الخرص  المرفق، المزّين بنقش نان 

Boba Fettي الداكن، والحزام المطاطي السود. ول
ّ : حزام جلد العجل باللون البن  قىص قدر من  ، بأحد الحزامي   اآلخرين المرفقي  

ّزز كّل حزام المتانة والر 
ُ
اطّية سوداء.  ب احة، ع

ّ
        بطانة مط

 

كة  تعاون مع  EFXشر

ة حامالت فريدة لعرض الساعات ال  EFXمع  Kross Studioعملت  المخّصص لهواة جمع   Boba Fettتناسب طقم بتكار عرسر

ة.   ّ عرف  القطع الممث 
ُ
عة ممتازة ل EFXت

ّ
كة مصن   لجمعبا الجديرةالقطع نوعّية فائقة الجودة وإصدارات محدودة من عالمًيا بكونها شر

فيهية المفضلة.  و  ها من المواد الث  امج التلفزيونية، ألعاب الفيديو وغث  ي الفالم، الث 
 
سخ المطابقة لألكسسوارات المستخدمة ف

ُّ
       الن

 

ي هذا اإلطار، و
 
ا االستلهام من مركبة ف

ً
ة  Boba Fettلم يكن من المستغرب أبد حمل توربّيون  ت  نسخةإنتاج و الفضائية الشهث 

Boba Fett  ي مقصورة القيادة
 
 و ف

ُ
ة.    ت  ّ    عرض كتحفة فنّية بي   مقتنيات هواة جمع القطع الممث 

 

ذ 
ّ
ف
ُ
ي تصوير  ،EFXعىل شكل مركبة فضائية من إبداع  Boba Fettكّل حامل لعرض ساعة   ن

عىل نفس مقياس النموذج المستخدم ف 

وقد ُصنعت الحامالت من بنية أساسّية من اللمنيوم والكريليك، أّما بقّية  . Star Wars: The Empire Strikes Backفيلم 

خدم   رئيسي ال نموذجالكّل قطعة بشكل فردي باالستناد إىل   صّب جرى  الراتنج.  من نوعةفمص لها  العنارص المكّونة
ُ
عينه الذي است

 لصنع الكسسوار المستخدم أثناء تصوير الفيلم
ّ
إنتاج  ، ثّم تّم تلوينها يدوًيا وإضفاء اللمسات النهائية عليها بكّل عناية. ُيذكر بأن

، الُمستلهم من المركبة الفضائية، تّم بعد معاينة دقيقة لألكسسوارات المستخدمة  EFX بلمسات Boba Fett حامل ساعةقطع 

كة  ي التصوير، بعد الحصول عىل صور إضافية وقياسات مرجعّية من أرشيف شر
      .  Lucasfilmف 

 

ا عىل  و 
ً
ي حامل الساعة الُمستلهم من المركبة الفضائية مثبت

ي مشاغل  منّصة تشبه مهبط المركبات، مصنوعة منيأن 
الخشب ف 

Kross Studio .     

 

ك  ة رّسخت مكانته السطورّية بالنسبة إىلأّي   Boba Fettال يث  ء للصدفة، وهي مث   ي
اق سلسلة  شر

ّ
ة من عش  Starأعداد كبث 

Wars كه . وتشارKross Studio  ي هذه  جديدلدقة، حيث تعّزز العالمة مع كّل تصميم إىل االسعي المتقن  هذا
ة ف   ّ مكانتها المتمث 

 ™Boba Fettالسابق له، لن يتّم إنتاج مجموعة أطقم  Death Star™ Ultimate Collector Setطقم  كما خارجها.  المجّرة و 

Collector Sets ا، لت
ً
ي أStar Wars مسلسل نضّم بذلك إىل التشكيلة الرائعة من التذكارات المستلهمة منمجدد

ي تالف 
  قىص، والن 

          .    قدر من اإلقبال

 

ر أطقم 
ّ
ة )البالغة قيمة كّل منها  Boba Fettستتوف  ّ ( للبيع الفردي عىل  ١٢٠المخّصصة لهواة جمع القطع الممث  ألف دوالر أمريكي

كاء الرسمّيي   وتجار التجزئة المعتمدينkross-studio.chموقع    . ، أو عث  الرسر

 

كة   لمحة عن الشر

Kross Studio عة الرا
ّ
كة المصن ي عام  ئدةهو استوديو التصميم السويرسي الطليعي والرسر

ي تأسست ف 
خذة هدف   ،٢٠٢٠الن 

ّ
مت

نتج الفاخرة منتجاتوتصميم ال Pop، ثقافة الـون الجميلةإلغاء الحدود الفاصلة بي   الفن
ُ
  ةّمممصطًعا فنّية  ق Kross Studio. ت

ر تجارب غامرة و قّيمة وجديرة بالجمع، ، بإتقان
ّ
   يصعب تصنيفها. توف

ي غضون عامي   فقط من تأسيسها، أقامت 
فيه الرائدة عالمًيا،   عالقات تعاونّيةبالفعل   Kross Studioف  كات الث  مستمّرة مع شر

 خصًبا، وأطقًما  الجمعب جديرةقطع  ، البتكار Warner Bros Consumer Productsو .Lucasfilm Ltdها ومن بين
ا
تعكس خياًل

، وغالًبا أجزاء مكّونة   Popرموز ثقافة الـتجتمع فيها  مخصصة لهواة الجمع، والزخارف الراقية، باإلضافة إىل نفحة من الحني  

ي  Kross Studioادخلوا عالم  تنّم عن إبداع فائق.  للساعات
ون          .  studio.com-www.krossعىل الموقع اإللكث 
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Lucasfilm  ، شعار  Lucasfilm  ،STAR WARS    الواليات ي 
 
، ف ممتلكات هي عالمات تجارّية و/أو حقوق نرسر من  بها  ق 

ّ
يتعل وما 

كة  حدة والبلدان الخرى، لرسر
ّ
كات التابعة لها.   المحدودة .Lucasfilm Ltdالمت  TM Lucasfilm Ltd & © و/أو الرسر

 

         

 المواصفات الفنّية 
 

 الساعة
 Boba Fett™ Tourbillon اسم الموديل 

   SWBFT22 المرجعي الرقم 
 ٢٩٨ األجزاء

مة 10 إصدار محدود
ّ
 قطع مرق

 سنوات   3+  2 الكفالة الدولّية
  

ي الداكن  PVD، معالج بتقنية 5تيتانيوم من الدرجة   العلبة
ّ  باللون البن 

 كريستال صفث  مقّبب مضاد لالنعكاس 
قشت عليه عبارة "

ُ
 بالورنيش الصفر وتّم ملؤها  " )ضبط الوقت(  Time Setزّر ضاغط ن

 مم 45 القطر 
 مم 20 السماكة 

 مم 12.5 السماكة بدون الكريستال 
ا أو  30 مقاومة الماء  ً  وحدات ضغط جّوي  3مث 
   5تيتانيوم من الدرجة   ظهر العلبة

 قطع من كريستال الصفث  المضاد لالنعكاس 4
  

 KS 7000 المعيار
 توربّيون مركزي يدوّي التعبئة  الوظائف 
د 
ّ
د ي الساعة /  21600 الير

 هرتز   3ذبذبة ف 
 27 الجواهر 

 ٢٢٠ عدد أجزاء الحركة 
 أيام  5 احتياطي الطاقة 

 
 أحزمة قابلة للتبديل 

ئ مستوح من درع ، يزّينه نقش البولياميد الخرص  حزام من  .1  ، مع درزات باللون السودBoba Fettنان 
   السود السود، مع درزات باللون حزام من المطاط  .2
ي الداكن وبطانة مطاطّية سوداء    . ٣

ّ ي الداكن، مع درزات باللون البن 
ّ  حزام من جلد العجل باللون البن 

 . أقىص قدر من المتانة والراحةتوفث  لبطانة مّطاطّية سوداء بُعّززت كّل الحزمة 
ّ من التيتانيوم من الدرجة   ي الداكن   PVD، معالج بتقنية 5قفل قابل للطي

ّ  باللون البن 
 

 

 الفضائية  BOBA FETT ساعة المستلهم من مركبةالحامل عرض 
 ××مم                     االرتفاع

 ××مم                        القطر

 (باوند××كغ )××                                الوزن

 ألمنيوم، أكريليك وراتنج                        المواد

 


