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يسفر    DCو  WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTSو KROSS STUDIOتعاون بين  
" تشمل طقم ساعات فاخر مخّصص لهواة  The Batmanعن طرح سلسلة من المنتجات المستوحاة من فيلم "

مع علب أسطوانية للساعات وذلك احتفاًء باإلصدار    BATMANقطع بشعار   10جمع الساعات يتأّلف من 
 المرتقب للفيلم  

  
نطاق شراكتهما مع تعاون جديد أسفر عن    Warner Bros. Consumer Productsوشركة الترفيه    Kross Studioيوّسع استوديو  

بفيلم   احتفاًء  ُأطلقا  "  Warner Bros. Picturesمشروَعين  "The Batmanالقادم  بعدد محدود عنوانه  للكشف عن طقم   "The 
Batman م.  قطع جديدة إلى جانب سلسلة جديدة من علب الساعات األسطوانية المستوحاة من الفيل  10" ومصّمم لهواة الجمع يحتضن

" بحركة توربيون مزدانة بشعار الوطواط  The Batmanألف دوالر أميركي( ساعة " 100سيحتضن الطقم الفاخر )سعر البيع بالتجزئة 
مارس وفي الواليات المتحدة األميركية    2" عالميًا في صاالت السينما ابتداًء من  The Batmanالذي يشّع في الظالم. سيتّم إصدار فيلم "

 مارس.  4في 
 

دوالرًا أمريكيًا(، وتتغّنى بأربعة تصاميم مميزة    250باع علب الساعات األسطوانية التابعة للمجموعة الجديدة كّل واحدة على حدة )تُ 
 The( وCatwoman) Selina Kyle)موديالن( و   Batmanمستوحاة من الشخصيات الشهيرة التي أّدت دورًا في الفيلم أال وهي  

Riddler . 
  

 Batmanة بشعار ساعات يد مزدان
تمتاز بتصميم أنيق يّتشح بلون داكن، كما تتمّتع    Batmanساعة يد مستوحاة من شخصية    Kross Studioطّور فريق العمل في  

بحركة فائقة الدقة، وتزدان بشعار الوطواط الشهير الذي اسُتخدم الستدعاء البطل الخارق. يظهر وسط هذه اللوحة قفص حركة التوربيون  
ويبتكره في    Kross Studioالذي يطّوره    KS  7’000. وُصّممت الساعة بنسخة جديدة من معيار  Batmanل شعار  ويحاكي شك

أيام. يترّبع    5هرتز مع احتياطي طاقة لمّدة    3ذي حركة ميكانيكية يدوّية التعبئة بترّدد    KS  7'001مصنعه، وإذا بها تأتي بمعيار  
بيون ويمتاز بسطح فيه ثغرات، مّما يتيح عبور الضوء فيه ليكشف لمحاٍت عن المنّظم  شعار الوطواط المصّغر وسط قفص حركة التور 
 الموجود تحته فيما ينجز دورة كاملة كّل دقيقة.

  
درجة    360تقّدم الساعة طريقة مختلفة لقراءة الساعات والدقائق، إذ يستند عقرب الساعات على آلية محيطية لنافذة العرض تدور بزاوية  

التوربيون. وُتعرض الدقائق على قرص، حيث تنجز دورة كاملة كّل ساعة. كما يعلو قرص الساعة كريستال الصفير المقّبب  حول حركة  
للعلبة التي تأتي بقطر   الدائرية  التيتانيوم األسود بالدرجة    45الذي يتناغم مع الحواف  المطلي بالكربون الشبيه    5مم وُصنعت من 

في    Krossجزءًا مصنوعًا يدويًا ويتم تجميعها في المصنع على يد فريق عمل استوديو    283ركة من  باأللماس. تتأّلف الساعة والح 
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 ساعة تجمع بين المواصفات العملية والشكل والوظيفة 
 تزويد الساعة بتاج  ، يتطّلب تصميم الساعة التوفيق ما بين التصميم المريح وتعزيز تجربة المستخدم. فتمّ Krossبالنسبة إلى استوديو  

يتمركز على ظهر العلبة مع زّر لضبط الوقت يقع على حافة الساعة عند مؤّشر الساعة الثالثة، مّما يمنحها   Dفريد على شكل حرف 
كة تعبئة  حجمًا متوسطًا نسبيًا ويجعلها أكثر راحًة مقارنًة بالتاج التقليدي، كما يساهم كلٌّ منهما في تحسين أداء الساعة عبر توفير حر 

 وضبط للوقت أكثر سرعة وسهولة. 
  

الموجودة على ظهر العلبة وبرمها مثل    Dعالوًة على ذلك، تّم تصميم النابض األساسي للبرميل ليدور عبر رفع الحلقة على شكل  
المفتاح. لضبط الوقت، ال يتعّين على صاحب الساعة سوى ضغط زّر ضبط الوقت الموجود عند مؤشر الساعة الثالثة بينما يبرم الحلقة  

لساعة المرجعي  وُحفر عليه رقم ا   Krossالموجودة على ظهر العلبة في أّي اتجاه. يزدان ظهر العلبة بشعار استوديو    Dعلى شكل  
 الفريد مّما يعكس حصرية الساعة إذ ُتعّد قطعة فريدة من أصل عشر قطع في هذه السلسلة محدودة اإلصدار. 

  
" بحركة توربيون وذلك بفضل نظام السوار القابل للتبديل من ابتكار  The Batmanوتظهر سهولة االستخدام في تغيير أحزمة ساعة "

ظام إزالة السوار وتغييره "بنقرة" بسيطة على زر الفّك السريع. ويسمح ذلك بتبديل السوار بسهولة مع أيٍّ  ، فيتيح هذا الن Krossاستوديو  
، أو سوار مطاطي أسود مع درزات  Batmanمن السوارات الثالثة التي يشملها الطقم: سوار أسود من جلد العجل منقوش بنمط درع 

 ّمت تقوية السوار ببطانة من المطاط األسود لتعزيز متانته وتوفير الراحة الفائقة. سوداء، أو سوار مطاطي أحمر مع درزات حمراء. وت
  

 ساعة تنير سماء الليل المظلم 
ليكون عنصرًا أساسيًا في كّل    Kross" بحركة توربيون إذ اختاره استوديو  The Batmanيؤدي شعار الوطواط دورًا رئيسيًا في ساعة "

طقم باعتباره قطعة فنية عملية وممّيزة. تأتي كّل ساعة مزدانة بشعار الوطواط العملي الذي يشّع في الظالم ليدخل مالك الساعة في  
 ". The Batmanعالم مدينة غوثام و"

  
 تصاميم تجّسد الشخصيات  

عن مجموعة من أربع علب أسطوانية عملية للساعات لتغدو    Krossف استوديو  باإلضافة إلى الطقم المصّمم لهواة جمع الساعات، يكش
. تُباع علب الساعات األسطوانية التابعة  Caped Crusaderرفيق الدرب المثالي لعّشاق الساعات ومحّبي سلسلة الصور المتحّركة  

تصاميم مميزة مستوحاة من الشخصيات الشهيرة التي أّدت   دوالرًا أمريكيًا(، وتتغّنى بأربعة 250للمجموعة الجديدة كّل واحدة على حدة )
 .  The Riddler( وCatwoman) Selina Kyle)موديالن( و  Batmanدورًا في الفيلم أال وهي  

 
ُصنعت علب الساعات من الجلد النباتي وتزدان بنقشات مطبوعة بالشاشة الحريرية تحاكي شخصيات الفيلم إلى حدٍّ كبير. صّمم استوديو  

Kross    كّل علبة أسطوانية للساعات مع لمسات لونية فريدة ومتناسقة مستوحاة من شخصيات الفيلم، وُطبعت عليها نقشات بالشاشة
(، أو األخضر  Catwoman) Selina Kyleواألزرق لساعة    Batmanالحريرية فيما تزدان بدرزات متباينة باللون األحمر لساعَتي  
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 . The Riddlerلساعة 
  

ب بأزرار كبس ويمكن فتحها بالكامل لتالئم أي موديل من الساعات، وتأتي مبّطنة بوسادة قابلة لإلزالة. كما تّم تزويدها بنسيج  تُقفل العل
أسود من األلياف الدقيقة عالية الجودة فضاًل عن حشوة متينة لتحافظ على ثبات الساعة في العلبة وتحمي القرص والسوار أو الحزام  

. عالوًة على ذلك، تزدان العلبة برقعة مدروزة على فتحتها وتحمل شعار العالمَتين لتثبت أصالة المنتج. كما  من الخدوش واألضرار 
للوصول إلى دليل المستخدم   إلى صفحة التسجيل  للتعليمات مرفقة برمز االستجابة السريعة لتوّجه مالك الساعة  تحتوي على بطاقة 

 نوات. س 3الرقمي ولتفعيل الكفالة الممتّدة على 
 

من جديد ليمحو الحدود الفاصلة بين الفّن وثقافة البوب وصناعة الساعات الفاخرة فيكشف عن مجموعة كاملة    Krossيطّل استوديو  
 من المنتجات عالية الجودة والمصّممة لهواة الجمع بالتعاون مع شركة رائدة في عالم الترفيه. 

  
  250" لعلب الساعات األسطوانية )The Batmanدوالر أميركي للساعة( وطقم "ألف   100" للساعات )The Batmanيتوّفر طقم "

ة وفي مجموعة محددة من متاجر  أو عبر الشركاء الرسميين للعالم  studio.ch-krossدوالرًا أميركيًا للعلبة( للبيع الفردي على موقع  
 البيع بالتجزئة المرّخصة. 

  
*** 

 
كروس استوديو حول  

Kross Studio عام في تأسست والتي،   التالي الجيل من التصميم مجال في الرائدة  السويسرية المصنعة والشركة االستوديو هو 
ينتج .الراقية المنتجات وتصميم البوب وثقافة الجميلة الفنون بين الحدود محو بهدف 2020  Kross Studio غامرة فنية كائنات 

أقامت،  إنشائها من فقط عامين بعد .التصنيف تتحدى كبير  بشكل للتحصيل وقابلة بخبرة ومصممة  Kross Studio اتعاون   بالفعل 
ذلك في بما،   العالم في الرائدة الترفيه شركات مع امستمر    Lucasfilm Ltd. الماضي  إلى الحنين من تلميح،  األخيرة اللمسات   ،

 .www.kross-studio.com على Kross Studio وعناصر  الساعات فائقة اإلبداع. أدخل عالم
 

Warner Bros. Consumer Products 
 

  WarnerMedia Global Brands and Experiencesإلى شركة    Warner Bros. Consumer Productsتنتمي شركة  
وتعمل على إيصال مجموعة العالمات التجارية وسالسل األفالم الترفيهية الواسعة لالستديوهات إلى حياة المعجبين في جميع أنحاء  

بتشكيلة من األلعاب،  شراكات مع الجهات المرّخص لها األفضل في فئاتها على مستوى العالم، في ما يتعّلق    WBCPالعالم. تُقيم  
مثل   لها  المملوكة  والعالمات  األفالم  المستوحاة من سالسل  الحائزة على جوائز،  والمنشورات،  المنزلي  الديكور  مواد  ،  DCاألزياء، 

. تشمل األعمال  Adult Swimو   Cartoon Networkو  HBOو  Hanna-Barberaو  Looney Tunes، وWizarding Worldو
  The Wizarding World of Harry Potterي اشتهر بها هذا القسم من الشركة تجارب غير مسبوقة على غرار  الترفيهية العالمية الت

". نظًرا لما تقّدمه من برامج الترخيص والتسويق العالمية المبتكرة، ومبادرات البيع بالتجزئة،  Warner Bros World Abu Dhabiو.
 ُتعّد واحدة من مؤسسات الترخيص وتجارة التجزئة الرائدة في العالم.   WBCPلمعّينة، فإّن  والشراكات الترويجية والتجارب ذات المواضيع ا

 

https://kross-studio.ch/en/
https://kross-studio.ch/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.kross.studio/
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DC 
وتبتكر شخصيات شهيرة وقصصًا ممّيزة وتجارب تفاعلية لتسلية وإلهام الجمهور    WarnerMediaتحت راية شركة  DCتنضوي شركة 

التكامل   DCمن كاّفة األجيال والبلدان، وُتعّد واحدة من أكبر شركات نشر الصور المتحّركة والروايات المصّورة في العالم. كما تتوّلى 
نية، المنتجات االستهالكية، أنظمة الترفيه المنزلي، األلعاب التفاعلّية،  االستراتيجي لقصصها وشخصّياتها في األفالم، البرامج التلفزيو 

. للحصول على المزيد  DC، وهي خدمة اشتراك رقمية وبوابة تعزز التفاعل بين عّشاق  DC UNIVERSE INFINITEوخدمة بّث  
 .dcuniverseinfinite.comو  dccomics.comمن المعلومات يرجى زيارة 

"The Batman" 
" للمخرج األميركي مات ريفز حيث أّدى الممّثل روبرت باتينسون  The Batmanفيلم "  Warner Bros. Picturesتقّدم شركة  

. سهر  Bruce Wayneوالملياردير االنطوائي    Batmanفيه المحّقق الحامي لمدينة غوثام  دور البطولة في دور مزدوج يكون  
)روبرت باتينسون( على أمن شوارع المدينة لمّدة عاَمين ونشر الذعر في قلوب المجرمين، ما أودى    Batmanبروس واين، أي  

)آندي    Alfredمع   Batmanثوق بهم، تحالف  به إلى االنغماس في ظالل مدينة غوثام. وعلى الرغم من ندرة األشخاص المو 
)جيفري رايت( واختارهما من بين شبكة فاسدة من المسؤولين والشخصيات البارزة في    James Gordonسيركيس(، والمالزم 

ينة  المدينة، ليثبت هذا الحارس الوحيد أنه الشخص الوحيد القادر على االنتقام واسترداد حقوق المواطنين في مدينته. شهدت مد
غوثام على سلسلة من االغتياالت التي تستهدف أبرز الشخصيات في المدينة، وخّلفت سلسلة من األدلة الخفية التي حّثت  

  Selina Kyleإلى البدء بتحقيقاته لمعرفة هوية القاتل. وصادف شخصيات عدة مثل    Batmanالمحّقق األعظم في العالم  
 Edward)جون تورتورو( و Carmine Falcone)كولين فاريل( و  Penguinالمعروف أيضًا باسم   / Oz)زوي كرافيتز(، و

Nashton/  المعروف أيضًا باسمThe Riddler   ،بول دانو(. وفيما تقوده األدلة إلى الحقيقة وتتجّلى خطط المجرم بوضوح(
لين الذين أساؤوا استخدام  إرساء عالقات جديدة والكشف عن المجرم وتحقيق العدالة عبر محاسبة المسؤو   Batmanيتعّين على  

السلطة ونشروا الفساد الذي عاث فسادًا في مدينة غوثام منذ فترة طويلة. توّلى ريفز إخراج الفيلم )الذي اشتهر بإخراج سلسلة  
. ابتكر بوب كاين  DC( وكتب السيناريو ريفز وبيتر غريغ، باالستناد إلى شخصيات من  The Planet of the Apesأفالم 

( وريفز الفيلم، وعمل كلٌّ من  The Planet of the Apes، وأنتج ديالن كالرك )منتج أفالم Batmanر شخصية وبيل فينغ
  Warner Bros. Picturesمايكل إي أوسالن ووالتر حمادة وشانتال نونج فو وسيمون إيمانويل كمنتجين منّفذين. تقّدم شركة  

 ، للمخرج مات ريفز. Dylan Clark Productionsو Idaho th &6" من إنتاج The Batmanفيلم "
 

*** 

 المواصفات التقنية 
 

 BATMAN TOURBILLON اسم الموديل 
 TBATT22 الرقم المرجع  
مة  10 إصدار محدود

ّ
 قطع مرق

 283 األجزاء 
 سنوات    3+  2 الكفالة الدولّية 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__bhimpact-2Ddot-2Dyamm-2Dtrack.appspot.com_Redirect-3Fukey-3D1v7prco9bekCfTOy02GsdQa3xloegcpoUkfOmWniAQ7k-2D0-26key-3DYAMMID-2D56096545-26link-3Dhttp-253A-252F-252Fdccomics.com&d=DwMFaQ&c=tq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw_xnDiPuZjNR4EDIQ&r=dvgdYLVjJaXrSAL7AywCIu0aC_ImPPdVLm7jC89uy4c&m=2poYBFBZSmjCPTnTQPKMTYw27BcQ6lUbnOqMinJ9z9Y&s=auATO0n6F_nl96QM9V7j1b6OZ_xS_KIkF6mNFgWshNE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__bhimpact-2Ddot-2Dyamm-2Dtrack.appspot.com_Redirect-3Fukey-3D1v7prco9bekCfTOy02GsdQa3xloegcpoUkfOmWniAQ7k-2D0-26key-3DYAMMID-2D56096545-26link-3Dhttp-253A-252F-252Fdcuniverse.com&d=DwMFaQ&c=tq9bLrSQ8zIr87VusnUS9yAL0Jw_xnDiPuZjNR4EDIQ&r=dvgdYLVjJaXrSAL7AywCIu0aC_ImPPdVLm7jC89uy4c&m=2poYBFBZSmjCPTnTQPKMTYw27BcQ6lUbnOqMinJ9z9Y&s=aInanwEhMlc9LspJG3EzbuFMzDPQsOV_TztmvRQnI6I&e=
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ّ بطبقة من الكربون  5تيتانيوم من الدرجة  العلبة   المشابه للماس، باللون األسودمطل 
 كريستال صفير مقّبب مضاد لالنعكاس

قشت عليه عبارة "
ُ
 " )ضبط الوقت( بلغة األوريبيش Time Setزّر ضاغط ن

  
  

 مم45 القطر
 مم20 السماكة

 مم12.5 السماكة بدون الكريستال 
  

ا أو  30 مقاومة الماء ً  وحدات ضغط جّوي 3مير
  

  5تيتانيوم من الدرجة  ظهر العلبة 
 قطع من كريستال الصفير المضاد لالنعكاس 4

 لضبط الوقت وتعبئة الساعة Dتاج كحلقة عل شكل حرف 
  

 KS 7001 المعيار
 توربّيون مركزي يدوّي التعبئة الوظائف 
د  
ّ
د   الساعة /   21600 الير

 هرتز   3ذبذبة ف 
 27 الجواهر 

 205 عدد أجزاء الحركة  
 أيام  5 احتياط  الطاقة

 
 

 أحزمة قابلة للتبديل
 

 Batmanسوار أسود من جلد العجل منقوش بنمط درع  .1
 سوار مطاط  أسود مع درزات سوداء  .2
 سوار مطاط  أحمر مع درزات حمراء.  .3

 
 األسود  باللون DLC مادة من مصنوع 5 الدرجة من تيتانيوم مشبك

 

 
 سيجنال  - بات

 
  مم325 االرتفاع

 ملم 455 قطر 

 ملم  205 العرض جهاز  قطر 

 (باوند 24,45) كغ12 الوزن
 المنيوم    الخامة
 واط  15 - 12 القوة

 (دافئ أبيض ) قاد 3000


