
KROSS STUDIOالفضاءمحّطةوحيمنالممیزةالقطعجمعلھواةمخصصطقمأروعُتطلق
DEATH STARTM

DEATHالفضاءمحّطةمنمستوحاةتوربّیونساعةللغایةالمحدوداإلصدارھذامنطقمكّلیضّم STARTM

Rogueفیلمفياسُتخدمتكایبر،كریستالمنأصلّیةوبلّورة One: A Star Wars Story،فيالطقموُیقّدم
علبة فخمة من كریستال كایبر.

Krossشركةحّققت Studioمعتعاونھافيتمّثلرسمَیا،إطالقھامنفقطقلیلةأشھرغضونفيومبھًراھاًماإنجاًزا
StarأفالمسلسلةأجواءمنالمستلھمتماًماالجدیدالطقمھذاالبتكارLucasfilmاإلنتاجشركة WarsTM.

Starبملحمةإشادةالطقمھذاإطالقُیمّثل Warsالممّیزالطقممنقطع10منمجموعةابتكارعبرالشھیرة،الفضائیة
Deathالفضاءمحّطةمنالُمستوحىالجمع،لھواةالمخّصص Star،بتاریخیستمتعونالذینألولئكStar Warsبقدر

ما یقّدرون التصامیم الممّیزة الفاخرة. ُصنع ھذا الطقم وفًقا ألرقى معاییر التصمیم والھندسة السویسریة، وھو الخیار
األمثل لھواة الجمع.

فرصة القتناء قطعة من تاریخ السینما

Krossُیجّدد StudioلـالرمزّیةالقّوةDeath Star،المتنّقلةالفضاءمحّطةلتصمیمالعظیمةالتفاصیلتجّسدمع
والسالح الخارق المدّمر للكواكب، باعتبارھا أساس ھذه المجموعة.

Deathبـالخاصالخارقاللیزرقّوةمصدر–كایبركریستالمنبّلورةطقمكلّیضّم Star–تصویرفيفعلًیااسُتخدمت
Rogueفیلم One: A Star Wars Story.ُمستخدمةكایبركریستالمنأصلّیةقطعإصدارفیھایتّمالتياألولىالمّرةوھي
Krossشركةابتكرتھالذيالجمعلھواةالمخّصصالرائعالطقممنكجزءللجمھور،الفیلمفي Studio،فرصةوُتعّد

Starمجّرةمنقطعةالقتناءالسلسلةلعّشاق Wars.الُمبھرة

قطعة ذات تصمیم الفت لتجربة بصرّیة شاملة
Krossأنتجتالفیلم،بروایةوالتزاًماوالثمینة.القوّیةلطبیعتھانظًرامصّفحةصنادیقداخلتخزینھاالبّلوراتنقلتطّلب

Studioواأللمنیوم.الخشبمنالحاویات،تلكمنرسمّیةنسخة

فيللصنادیقالحقیقّیةاألبعادنصفحتىتصغیرهتّمأّنھإلىاإلشارةمعقطعة،700مستوعبكلّصنعاستلزموقد
قّصةالمستوعباتھذهوتجّسدبالكامل،یدوًیاوتلوینھاالقطعتجمیعجرىمتًرا).1.20(قدًما3.94طولھاوالبالغالفیلم،

الملحمة الشھیرة وصوًال إلى أدّق التفاصیل. وتّم تصّور كلّ جانب من جوانب ھذه التحف الفنّیة الكبیرة، الشبیھة
Starمجّرةإلىیراھامنتنقلشاملةتفاصیلمععنایة،بكلّوتنفیذھارائعة،بمنحوتات Wars،التحّكملوحةمن

اإللكترونّیة إلى لوحة البیان المضاءة من الخلف، التي تحمل كتابات بلغة األوریبیش الخاصة بإمبراطورّیة المجّرة.

للفصل،قابلةحجیراتثالثةعلىتحتويالداخلّیةاألقساممنثالثةتخزین.وحدات9إلىالمستوعبینقسمالداخل،من
Deathتوربّیونساعةتتضّمن: Star،اسُتخدمتأصلّیةكایبركریستالوبّلورةللساعة،األحزمةمنمرفقةأطقمثالثة
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Rogueفیلمفي One: A Star Wars Story.فتوّفرالصندوقضمنالمتبقّیةالفارغةالسّتةالتخزینوحداتأّما
مساحة تخزین واسعة لھواة جمع القطع الممّیزة، لیحفظوا فیھا مقتنیاتھم الشخصّیة من القطع المستوحاة من أجواء

Star Warsلإلزالة.قابلعلوّيغطاءتحتقصیرة،لفتراتتصلحالتيوالتذكارات

Deathإرثوحيمن Star

Krossواجھ Studioالشھیرةالفضاءبمحّطةیشیدمیكانیكيتعقیدوھو–المركزيالتوربّیونتحّديDeath Star.

قفصُیتّماألسود،باللونللماس،المشابھالكربونمنبطبقةالمطلّي،5الدرجةمنالتیتانیوممنمم45بقطرعلبةداخل
Deathمنالمستوحىالتوربّیون Starاألخضرباللونالخارقاللیزرمدفعُیطّلالتوربّیون،ھذاسطحوعلىالدقیقة.فيواحدةدورة

لیذّكر بقّوة محّطة الفضاء القائمة على بلّورات كریستال كایبر.

Deathمنالمستوحاةالتوربّیونساعةوُتجّسد Starوالتكنولوجیاالحرفّیةالبراعةالشغف،منرائعةحكایةذاتھابحّد
المتقّدمة. كما تّم تسلیط الضوء على مجموعة من االبتكارات التقنّیة البارزة، كآلّیة الحركة المیكانیكّیة الیدوّیة التعبئة، من

حولتدورمحیطّیةعرضآلّیةعلىثّبتافقدالعقربانأّماأیام.5یبلغطویًالطاقةاحتیاطيتوّفرالتيالشركة،صنع
Krossشركةواستحدثتُمبتكر.ُمدمجضاغطزّربنظامالتقلیديالتاجنظاماسُتبدلكمادرجة.360بزاویةالتوربّیون

StudioحرفشكلعلىكحلقةمصّمًماتاًجاDعلىحفاًظاظاھر،غیریجعلھبشكلُیثّبتالساعة،لتعبئةالعلبةظھرعلى
أسلوب الساعة األنیق المستوحى من أجواء عصر الفضاء. حرًصا على ھذه الخطوط الواضحة والمبّسطة أیًضا، تّم إخفاء
زّري الفّك السریع بطریقة ذكّیة على الجانب السفلي من العلبة. وستالقي ھذه المیزة العملّیة ترحیًبا مؤكًدا من جانب ھواة

الجمع، كونھا تتیح تبدیًال سریًعا للحزام مع إمكانّیة اختیار إّما الحزام المصنوع من جلد العجل، أو أحد الحزامین
المّطاطّیین المرفقین بالساعة.

االحتفال في مجّرتنا الخاصة
Starمنرموًزاالبراعةبمنتھىُضّمنوقداستكشافھا،یمكنكثیرةبتفاصیلغنّيالرائعالتصمیمھذا Warsإلضفاء

لمسة من التمّیز الخاص على القطعة، كشعار إمبراطورّیة المجّرة الجمالّي، والزّر الضاغط الذي یحمل نقًشا بخّط
Starمجّرةفياستخداًمااألكثراألبجدّیاتمنوھي–األوریبیش Wars.نجوممدّمرةشكلالساعاتعقربیّتخذكما

إمبراطوریة، تمّثل لعنة التمّرد، في حین ُیطلّ عقرب الدقائق على ھیئة مدّمرة نجوم خارقة، قادرة على حمل ما ال یقلّ عن
األبیضباللونسوبرلومینوفابمادةالملیئةالثابتة،الساعاتعجلةاسُتلھمتوأخیًرا،العاصفة.قّواتجنودمنألًفا38

ذات التألق الضوئي األزرق، من األروقة المضاءة في السفن اإلمبراطورّیة.

Deathمنالمستلھمةاألطقمھذهمنفقط10سوىالنورُتبصرلن Starأّماالممّیزة،القطعجمعلھواةوالمخصصة
Krossشركةستبتكرھاالتياألروعالمنتجاتمنتشكیلةضمنمناألولىإّالفلیستإطالقھاعملّیة Studioوحيمن
Starأجواء Wars،وعمالئھا.لعّشاقھاوشموًالسحًرااألكثرالتجاربلتقدیمسعیھاإطارفي

***

Krossعنلمحة Studio
Kross Studioمجموعةیدعلى،2020عامإلىتأسیسھاویعودسویسرا،فيمقّرھایقعتصمیم،واستودیومصّنعةشركة

العالمةھذهتتخّصصوالتصمیم.الفخامةمستویاتأعلىفيالخبرةمنبعقودمنھمكّلیتمّتعأعمال،رّوادخمسةمن
Krossشركةتشتھرالتحف.أرقىعنالباحثینالجمعلھواةوحصرّیةمبتكرةفنیةقطعإبداعفيالسویسریة Studio
Krossإنتاجمنقطعةكلوتتخطىبھا،تقومالتيالمبتكرةالتعاونبعملّیات Studioلتوفیرمنھاُصنعتالتيالمواد
Krossیتولّىالمعاصرة.والثقافةللفنوناألوسعالعالمكذلكلتضّمتّتسعغامرةبصریةتجارب Studioقطعةكّلتصمیم
.www.kross.studioموقعزورواالمعلومات،منلمزیدوالحرفیة.البراعةمستویاتأعلىإلىباالستنادبالكامل،

STAR WARSاألخرى،والبلدانالمّتحدةالوالیاتفينشر،حقوقو/أوتجارّیةعالماتھيممتلكاتمنبھایتعّلقوما
Lucasfilmلشركة Ltd.لھا.التابعةالشركاتو/أوالمحدودة©&TM Lucasfilm Ltd.
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المواصفات الفنّیة

DEATHساعة/1 STAR TOURBILLON

DEATHاسم المودیل STARTM TOURBILLON
SWDST21الرقم المرجعي
مرّقمةقطع10إصدار محدود

281األجزاء
سنوات3+2الكفالة الدولّیة

األسودباللونللماس،المشابھالكربونمنبطبقةمطلّي5الدرجةمنتیتانیومالعلبة
كریستال صفیر مقّبب مضاد لالنعكاس

Time"عبارةعلیھُنقشتضاغطزّر Set"األوریبیشبلغةالوقت)(ضبط

مم45القطر
مم20السماكة

مم12.5السماكة بدون الكریستال

جّويضغطوحدات3أومتًرا30مقاومة الماء

5الدرجةمنتیتانیومظھر العلبة
لالنعكاسالمضادالصفیركریستالمنقطع4

الساعةوتعبئةالوقتلضبطDحرفشكلعلىكحلقةتاج

KSالمعیار 7000
توربّیون مركزي یدوّي التعبئةالوظائف
ھرتز3/الساعةفيذبذبة21600الترّدد

27الجواھر
203عدد أجزاء الحركة

أیام5احتیاطي الطاقة

أحزمة قابلة للتبدیل
Deathمنمستوحىناتئنقشیزّینھاألسود،المطاطمنحزام.1 Star،األسود.باللوندرزاتمع
Deathمنمستوحىناتئنقشیزّینھالرمادي،باللونالعجلجلدمنحزام.2 Star،األسود.باللوندرزاتمع
حزام من المطاط األحمر مع درزات باللون األحمر، معّزز ببطانة مّطاطّیة سوداء، لمتانة وراحة فائقتین..3

.5الدرجةمنالتیتانیوممنللطّيقابلقفل

المستوعب/2

األبعاد
مم478االرتفاعمم568العرضمم1200الطول

المواد
خشب، ألمنیوم، بولیمر أسود
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عدد األجزاء
732

وحدات التخزین
فارغةتخزینوحدات6
تتضّمن:للفصلقابلةحجیرات3

طقمین إضافّیین من األحزمة-
Deathتوربّیونساعة- Star
بّلورة كریستال كایبر-

الحجیرة/3
مم337.5االرتفاع
Ø مم113

األلمنیومماّدة الصنع
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