ّ
محطة الفضاء
ُ KROSS STUDIOتطلق أروع طقم مخصص لهواة جمع القطع المميزة من وحي
DEATH STARTM
ّ
يض ّم ك ّل طقم من هذا اإلصدار المحدود للغاية ساعة توربيّون مستوحاة من
محطة الفضاء DEATH STARTM
وبلّورة أصليّة من كريستال كايبر ،اس ُتخدمت في فيلم  ،Rogue One: A Star Wars Storyويُق ّدم الطقم في
علبة فخمة من كريستال كايبر.
ً
ومبهرا في غضون أشهر قليلة فقط من إطالقها رسم َيا ،تم ّثل في تعاونها مع
إنجازا ها ًما
ح ّققت شركة Kross Studio
ً
TM
شركة اإلنتاج  Lucasfilmالبتكار هذا الطقم الجديد تما ًما المستلهم من أجواء سلسلة أفالم .Star Wars
ُيم ّثل إطالق هذا الطقم إشادة بملحمة  Star Warsالفضائية الشهيرة ،عبر ابتكار مجموعة من  10قطع من الطقم المم ّيز
ّ
محطة الفضاء  ،Death Starألولئك الذين يستمتعون بتاريخ  Star Warsبقدر
المخصص لهواة الجمع ،ال ُمستوحى من
ّ
ً
صنع هذا الطقم وفقا ألرقى معايير التصميم والهندسة السويسرية ،وهو الخيار
ما يقدّ رون التصاميم المم ّيزة الفاخرةُ .
األمثل لهواة الجمع.
فرصة القتناء قطعة من تاريخ السينما
ّ
محطة الفضاء المتن ّقلة
تجسد التفاصيل العظيمة لتصميم
القوة الرمز ّية لـ ،Death Starمع
ّ
ُيجدّ د ّ Kross Studio
والسالح الخارق المد ّمر للكواكب ،باعتبارها أساس هذه المجموعة.
قوة الليزر الخارق الخاص بـ – Death Starاس ُتخدمت فعل ًيا في تصوير
يض ّم كل ّ طقم ب ّلورة من كريستال كايبر – مصدر ّ
المرة األولى التي يت ّم فيها إصدار قطع أصل ّية من كريستال كايبر ُمستخدمة
فيلم  .Rogue One: A Star Wars Storyوهي ّ
المخصص لهواة الجمع الذي ابتكرته شركة  ،Kross Studioو ُتعدّ فرصة
في الفيلم للجمهور ،كجزء من الطقم الرائع
ّ
لع ّ
مجرة  Star Warsال ُمبهرة.
شاق السلسلة القتناء قطعة من ّ
قطعة ذات تصميم الفت لتجربة بصريّة شاملة
نظرا لطبيعتها القو ّية والثمينة .والتزا ًما برواية الفيلم ،أنتجت Kross
تط ّلب نقل الب ّلورات تخزينها داخل صناديق مص ّفحة ً
 Studioنسخة رسم ّية من تلك الحاويات ،من الخشب واأللمنيوم.
وقد استلزم صنع كل ّ مستوعب  700قطعة ،مع اإلشارة إلى أ ّنه ت ّم تصغيره حتى نصف األبعاد الحقيق ّية للصناديق في
قصة
مترا) .جرى تجميع القطع وتلوينها يدو ًيا بالكامل،
وتجسد هذه المستوعبات ّ
ّ
الفيلم ،والبالغ طولها  3.94قد ًما (ً 1.20
تصور كل ّ جانب من جوانب هذه التحف الفن ّية الكبيرة ،الشبيهة
الملحمة الشهيرة وصواًل إلى أدقّ التفاصيل .وت ّم
ّ
مجرة  ،Star Warsمن لوحة التح ّكم
بمنحوتات رائعة ،وتنفيذها بكل ّ عناية ،مع تفاصيل شاملة تنقل من يراها إلى ّ
المجرة.
اإللكترون ّية إلى لوحة البيان المضاءة من الخلف ،التي تحمل كتابات بلغة األوريبيش الخاصة بإمبراطور ّية
ّ
من الداخل ،ينقسم المستوعب إلى  9وحدات تخزين .ثالثة من األقسام الداخل ّية تحتوي على ثالثة حجيرات قابلة للفصل،
تتض ّمن :ساعة تورب ّيون  ،Death Starثالثة أطقم مرفقة من األحزمة للساعة ،وب ّلورة كريستال كايبر أصل ّية اس ُتخدمت
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في فيلم  .Rogue One: A Star Wars Storyأ ّما وحدات التخزين الس ّتة الفارغة المتبق ّية ضمن الصندوق فتو ّفر
مساحة تخزين واسعة لهواة جمع القطع المم ّيزة ،ليحفظوا فيها مقتنياتهم الشخص ّية من القطع المستوحاة من أجواء
علوي قابل لإلزالة.
 Star Warsوالتذكارات التي تصلح لفترات قصيرة ،تحت غطاء
ّ
من وحي إرث Death Star
ّ
واجه  Kross Studioتحدّ ي التورب ّيون المركزي – وهو تعقيد ميكانيكي يشيد بمحطة الفضاء الشهيرة .Death Star
داخل علبة بقطر 45مم من التيتانيوم من الدرجة  ،5المطليّ بطبقة من الكربون المشابه للماس ،باللون األسود ،يُت ّم قفص
التوربيّون المستوحى من  Death Starدورة واحدة في الدقيقة .وعلى سطح هذا التوربيّون ،يُط ّل مدفع الليزر الخارق باللون األخضر
ّ
محطة الفضاء القائمة على بلّورات كريستال كايبر.
ليذ ّكر بقوّ ة

جسد ساعة التورب ّيون المستوحاة من  Death Starبحدّ ذاتها حكاية رائعة من الشغف ،البراعة الحرف ّية والتكنولوجيا
و ُت ّ
المتقدّ مة .كما ت ّم تسليط الضوء على مجموعة من االبتكارات التقن ّية البارزة ،كآل ّية الحركة الميكانيك ّية اليدو ّية التعبئة ،من
صنع الشركة ،التي تو ّفر احتياطي طاقة طوياًل يبلغ  5أيام .أ ّما العقربان فقد ث ّبتا على آل ّية عرض محيط ّية تدور حول
زر ضاغط ُمدمج ُمبتكر .واستحدثت شركة Kross
التورب ّيون بزاوية  360درجة .كما اس ُتبدل نظام التاج التقليدي بنظام ّ
تاجا مص ّم ًما كحلقة على شكل حرف  Dعلى ظهر العلبة لتعبئة الساعةُ ،يث ّبت بشكل يجعله غير ظاهر ،حفا ًظا على
ً Studio
ضا ،ت ّم إخفاء
صا على هذه الخطوط الواضحة
والمبسطة أي ً
ّ
أسلوب الساعة األنيق المستوحى من أجواء عصر الفضاء .حر ً
زري الف ّك السريع بطريقة ذك ّية على الجانب السفلي من العلبة .وستالقي هذه الميزة العمل ّية ترحي ًبا مؤكدًا من جانب هواة
ّ
الجمع ،كونها تتيح تبدياًل سري ًعا للحزام مع إمكان ّية اختيار إ ّما الحزام المصنوع من جلد العجل ،أو أحد الحزامين
ّ
المطاط ّيين المرفقين بالساعة.
االحتفال في مجرّ تنا الخاصة
ً
ض ّمن بمنتهى البراعة رموزا من  Star Warsإلضفاء
غني بتفاصيل كثيرة يمكن استكشافها ،وقد ُ
هذا التصميم الرائع ّ
شا بخطّ
والزر الضاغط الذي يحمل نق ً
الجمالي،
المجرة
لمسة من التم ّيز الخاص على القطعة ،كشعار إمبراطور ّية
ّ
ّ
ّ
مجرة  .Star Warsكما ي ّتخذ عقرب الساعات شكل مد ّمرة نجوم
األوريبيش – وهي من األبجد ّيات األكثر استخدا ًما في ّ
التمرد ،في حين ُيطل ّ عقرب الدقائق على هيئة مد ّمرة نجوم خارقة ،قادرة على حمل ما ال يقل ّ عن
إمبراطورية ،تم ّثل لعنة
ّ
وأخيرا ،اس ُتلهمت عجلة الساعات الثابتة ،المليئة بمادة سوبرلومينوفا باللون األبيض
قوات العاصفة.
ً
 38أل ًفا من جنود ّ
ذات التألق الضوئي األزرق ،من األروقة المضاءة في السفن اإلمبراطور ّية.
لن ُتبصر النور سوى  10فقط من هذه األطقم المستلهمة من  Death Starوالمخصصة لهواة جمع القطع المم ّيزة ،أ ّما
عمل ّية إطالقها فليست إاّل األولى من ضمن تشكيلة من المنتجات األروع التي ستبتكرها شركة  Kross Studioمن وحي
سحرا وشمواًل لع ّ
شاقها وعمالئها.
أجواء  ،Star Warsفي إطار سعيها لتقديم التجارب األكثر
ً
***

لمحة عن Kross Studio
 Kross Studioشركة مص ّنعة واستوديو تصميم ،يقع مقرّ ها في سويسرا ،ويعود تأسيسها إلى عام  ،2020على يد مجموعة
من خمسة روّ اد أعمال ،يتم ّتع ك ّل منهم بعقود من الخبرة في أعلى مستويات الفخامة والتصميم .تتخصّص هذه العالمة
السويسرية في إبداع قطع فنية مبتكرة وحصريّة لهواة الجمع الباحثين عن أرقى التحف .تشتهر شركة Kross Studio
بعمليّات التعاون المبتكرة التي تقوم بها ،وتتخطى كل قطعة من إنتاج  Kross Studioالمواد التي صُنعت منها لتوفير
تجارب بصرية غامرة ت ّتسع لتض ّم كذلك العالم األوسع للفنون والثقافة المعاصرة .يتولّى  Kross Studioتصميم ك ّل قطعة
بالكامل ،باالستناد إلى أعلى مستويات البراعة والحرفية .لمزيد من المعلومات ،زوروا موقع .www.kross.studio
 STAR WARSوما يتع ّلق بها من ممتلكات هي عالمات تجار ّية و/أو حقوق نشر ،في الواليات الم ّتحدة والبلدان األخرى،
لشركة  .Lucasfilm Ltdالمحدودة و/أو الشركات التابعة لها.TM Lucasfilm Ltd & © .
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المواصفات الفنيّة
 /1ساعة DEATH STAR TOURBILLON
اسم الموديل
الرقم المرجعي
إصدار محدود
األجزاء
الكفالة الدوليّة

DEATH STARTM TOURBILLON
SWDST21
 10قطع مر ّقمة
281
 3 + 2سنوات

العلبة

مطلي بطبقة من الكربون المشابه للماس ،باللون األسود
تيتانيوم من الدرجة 5
ّ
كريستال صفير مق ّبب مضاد لالنعكاس
زر ضاغط ُنقشت عليه عبارة "( "Time Setضبط الوقت) بلغة األوريبيش
ّ

القطر
السماكة
السماكة بدون الكريستال

45مم
20مم
12.5مم

مقاومة الماء

جوي
مترا أو  3وحدات ضغط ّ
ً 30

ظهر العلبة

تيتانيوم من الدرجة 5
 4قطع من كريستال الصفير المضاد لالنعكاس
تاج كحلقة على شكل حرف  Dلضبط الوقت وتعبئة الساعة

المعيار
الوظائف
التردّد
الجواهر
عدد أجزاء الحركة
احتياطي الطاقة

KS 7000
يدوي التعبئة
تورب ّيون مركزي
ّ
 21600ذبذبة في الساعة  3 /هرتز
27
203
 5أيام

أحزمة قابلة للتبديل
 .1حزام من المطاط األسود ،يزيّنه نقش ناتئ مستوحى من  ،Death Starمع درزات باللون األسود.
 .2حزام من جلد العجل باللون الرمادي ،يزيّنه نقش ناتئ مستوحى من  ،Death Starمع درزات باللون األسود.
معزز ببطانة ّ
 .3حزام من المطاط األحمر مع درزات باللون األحمرّ ،
مطاطيّة سوداء ،لمتانة وراحة فائقتين.
قفل قابل للطيّ من التيتانيوم من الدرجة .5
 /2المستوعب
األبعاد
الطول 1200مم العرض 568مم االرتفاع 478مم
المواد
خشب ،ألمنيوم ،بوليمر أسود
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عدد األجزاء
732
وحدات التخزين
 6وحدات تخزين فارغة
 3حجيرات قابلة للفصل تتض ّمن:
 طقمين إضاف ّيين من األحزمة ساعة تورب ّيون Death Star ب ّلورة كريستال كايبر /3الحجيرة
االرتفاع 337.5مم
Ø 113مم
مادّة الصنع األلمنيوم
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