


همان طور آگاهید ساعت هایی که بر روی آنها هیچ عالمت و نشانه 
ای مبنی بر ضد آب بودن آنها حک نشده را به هیچ عنوان نمی توان 

 در آب قرار داده و یا بر روی آن آب ریخته شود.

 ساعت های ضد آب



اما ساعت هایی که به عنوان ضد آب ارائه می شوند را نیز نمی توان 
با خیال آسوده در آب قرار داد. چرا که هر کدام از آنها برای میییزان 

 مشخصی توانایی تحمل آب را دارند.

مقیاس این اندازه گیری، متر می باشد. به عنوان مثال در صورتی که 
متر ضد آب بوده را به اعماق بیییشیتیر  ۰۱شما ساعتی را که تا عمق 

 ببرید، فشار آب به ساعت شما صدمه خواهد زد.



 روشهای ضد آب کردن ساعت مچی

معموال برای ضد آب کردن ساعت 
ها از روش ها مختلفی استیفیاده 
می شود. البته احتمال نفوذ آب از 
قسمت باالی ساعت وجود ندارد. 
زیرا در زمان نصب شیشه ساعیت 
از واشرهای مخصوص نگهدارنیده 
استفاده شده که از نیفیوذ آب 

 جلوگیری می کنند.

بنابراین می بایست از قرار دادن  
ساعت در معرض حرارت )میایان 
هایی مثل سونا، نور خورشیید در 

جلیوگیییری … (  مدت زمان باال و 
شده تا واشر نگهدارنده به صورت 

 مطمئن کار کنند.



 راهنمای عمومی جهت تعیین میزان مقاومت ساعت در برابر آب:

  مقاومت ساعت در برابر آب: این مورد برای ساعت هایی بوده
که در برابر رطوبت حاصل از ریخت آب، شست و شو دست، 

 مقاومت می کنند.… باران، عرق کردن و 
  متر: این ساعت ها برای رطوبت، و قوطه  ۰۱مقاومت در برابر

 ور شدن در آب، اما نه برای شنا طراحی شده اند.
  متر: این ساعت در برابر شنا کردن و قوطه  ۰۱مقاوم در برابر آب

 ور شدن در آب های کم عمق، مقاومت می کند.
  متر: از این نوع ساعت می توان در زمان شنا و  ۰۱۱مقاوم در آب

 شیرجه زدن در استخر استفاده کرد.
  متر )باالتر(: این نوع ساعت ها در  ۰۱۱مقاوم در برابر آب

 غواصی معمولی استفاده می شوند.
  متر: این ساعت ها برای غواصی در اعماق  ۰۱۱۱مقاوم در آب

 دریا کاربرد دارند.



البته کارخانه جات سیاعیت سیازی 
مختلف، از مقیاس هیای دییگیری 
جهت ضد اب کردن محصوالت خود 
 استفاده می کنند که عبارتند از:

  ( هر :)اتمسفرA.T.M   ۰۱برابر با 
 متر می باشد.

 )Bar (  : هر یکBar   ۰۱برا بر با 
 متر می باشد.



، یکی از گرانقیمت ۰۶۲۷۵رفرنس 

 ترین ساعت های دست ساز سوئیسی

شرکت ساعت سازی سوئیسی واشرون کنستانتییین 
در سال گذشته به مناسبت بزرگداشت دویسیت و 
شصتمین سالگرد فعالیت خود، از زیبا ترین، خیییره 
کننده ترین و گرانقیمت ترین ساعت های جیییبیی 

 دست ساز، در دنیا را پرده برداری کرد.



  ۰۶۰۷۱ ساخت این ساعت شگفت انگیییز کیه رفیرنی  
 ۰۰۱۱نام گرفته، هشت سال زمان برده و شامل بیییا از 

 قطعه بسیار ریز می باشد.



ساعت ساز و با  ۰روند ساخت این ساعت بی نظیر زیر نظر 
 استفاده از تانیک های سنتی انجام شده است.

در مدت زمان صرف شده جهت طراحی و سیاخیت ایین 
ساعت، نه تنها به ظاهر و بلاه به تعداد علمارد های آن نیز 

 توجه گردیده است.



 این ساعت نه تنها قابلیت نمایا زمان فعلی را داشتیه بیلیایه 
می تواند زمان دقیق طلوع وغروب خورشید، طول روز و شیب، 
نمودار آسمانی برای صور فلای محلی، وضعیت ماه، زنگ هیای 

 هشدار مختلف را نیز ارائه می دهد.

 



در حال حاضر قیمتی برای این ساعت تعیین نشده است و استادانیی 
که که در پ  تولید این ساعت قرار داشته اند، تمایلیی بیرای آغیاز 

 پروژه ای جدید را ندارند.



 معرفی برترین برند های ساعت سوئیسی

 معرفی برترین برند های ساعت سوئیسی

 در ادامه شما را با برخی از میطیرت تیریین 
و موفق ترین برند های ساعت سوئیسی آشنیا 

 خواهیم کرد .



 :ساعت مچی تیسوت

برند ساعت مچی تیسوت در ایران تا حدی شناخته شده و آشنا 
فعالیت خود را آغاز کیرده و  ۰۰۰۰می باشد. این برند در سال 

دامنه آن را گسترش داده است. این شرکت در حال حاضیر در 
کشور جهان نمایندگی داشته که این مورد دلیلی بر فیروش  ۰۰۱

 باالی این کمپانی در سطح جهان می باشد.

برند تیسوت در کنار سابقه طوالنی خود، محصوالتا را به قشر 
 وسیعی از افراد عرضه داشته است.



، توسط لوئیی  ۰۰۷۱برند ساعت سازی چوپارد برای اولین بار در سال 
 چوپارد و در یک کارگاه کوچک در ژنو سوئی  پایه گذاری شد.

این کارگاه کوچک امروزه به یای از عظیم ترین کارخانه های سیاعیت 
 سازی در جهان تبدیل شده است.

برند چوپارد عالوه بر ساخت ساخت، در زمینه تولید و طرحی زیورآالت 
 نیز فعالیت دارد.

 :ساعت مچی چوپارد



 :ساعت مچی برایتلینگ

و در شهر گرنشن سوئی   ۰۰۰۷سال این کمپانی برای اولین بار در 
 تاسی  گردید.

برند برایتلینگ به دلیل ارائه ساعت های گرانقیمت برای خلبانان به 
شهرت رسید. برخورداری از صفحه بزرگ یای از مشخصه های بیارز 

 ساعت های این کمپانی می باشد.

شرکت برایتلینگ در اغلب مدل های ساعت خود از طال و نیقیره 
 استفاده کرده است.



 برند هابلوت امروزه طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد.

، در شهر نیون سوئی  آغاز به کار کرد و برای سیال  ۰۸۰۱این برند در سال 
 میلیون یورو را از آن خود سازد. ۰۸۰٫۰رکورد فروش  ۰۱۰۱

کمپانی هابلوت در استفاده از طرت های جدید در ساخت سیاعیت هیای 
 مچی شهرت دارد.

 :ساعت مچی هابلوت



برند موادو از همان ابتدای فعالیت خود به تولید 
 ساعت های گرانقیمت و لیوکی  پیرداخیت. 

در شیهیر الشیاکی   ۰۰۰۰این کمپانی در سال 
 سوئی  تاسی  شد.

 :ساعت مچی موادو



تاسی  شد. این کمپانی فعالیت خود  ۰۰۸۰کمپانی امگا در سال 
را از یک اتاق کار کوچک آغاز کرده و امروزه به یای از برند بیزرگ 

 و موفق در این زمینه تبدیل شده است.

 :ساعت مچی امگا



این برند نامی آشنا برای کلاسیونر های ساعت میی بیاشید 
چراکه اغلب در زمینه تولید ساعت های سفیارشیی و چینید 

 میلیون دالری فعالیت می کند.

در ژنیو  ۰۰۰۰الزم به ذکر است کمپانی پاتک فیلیپ در سال 
سوئی  تاسی  شده و تولیدات ساعت های مچی این برنید 

 در مقایسه با سایر برند ها کمتر می باشد.

 :ساعت مچی پاتک فیلیپ



 :ساعت مچی پیاژه

کمپانی پیاژه یای از قدیمی ترین 
شرکت های در زمیینیه تیولییید 
ساعت می باشد که فعالیت خود 

 آغاز کرده است. ۰۰۸۰را از سال 

این برند در زمییینیه تیولییید 
 جواهرات نیز صیاحیب سیبیک 

 و موفق بوده است.

امروزه ایین بیرنید در بییین 
 ثروتمندان بسیییار میحیبیوب

 و پرطرفدار می باشد. 



در قیلیب  ۰۸۶۷این کمپانی در ابتدای فعالیت خود از سیال 
سوئی  قرار گرفته و پ  از گذشت سالیان دراز نیز در هیمیان 

 ماان به فعالیت خود ادامه داده است.

مدیریت کمپانی ریموند ویل، به صورت موروثیی در اخیتیییار 
 فرزندان ریموند ویل قرار دارد.

 : ساعت مچی ریموند ویل



برند رولا  عالرغم نام بزرگ خود نسبت به سایر کمپانی های تولید کننده 
 ساعت، چند سال جوان تر است.

میالدی، توسط هان  ویلسیدورف و  ۰۸۱۰رولا  فعالیت خود را از سال 
 آلفرد دیوی ،در شهر لندن آغاز کرد و بیعید از میدتیی بیه سیوئییی 

 انتقال یافت. 

این برند یای از عظیم ترین شرکت ها در زمینه تولید ساعت های مچی و 
 جواهرات می باشد

 :ساعت مچی رولکس



کمپانی تگ هویر یای از قدیمی ترین شرکت های تولید ساعت بوده که 
سال سابقه فعالیتا، محصوالت متنوعی بیه بیازار  ۰۰۱توانسته در کنار 
 ارائه دهد.

البته تا چند سال اخیر این کمپانی بیشتر برند های مطرت سیاعیت در 
دنیا را تولید می کرد اما به تازگی با تغییر سیاست های خود توانسته در 

 میان برند های بزرگ، با نامی اختصاصی خودنمایی کند.

 :ساعت مچی تگ هویر



 ساعت های ضد آب 

   یکی از گرانقیمت ترین ۰۶۲۷۵رفرنس ، 

 ساعت های دست ساز سوئیسی

             معععععرفععی بععرتععریععن بععرنععد هععای سععاعععت

 سوئیسی

 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

http://www.javaherbazar.com/r-2326/
http://www.javaherbazar.com/r-2327/
http://www.javaherbazar.com/r-2327/
http://www.javaherbazar.com/r-2325/
http://www.javaherbazar.com/r-2325/


 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ماه ردیف

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ماه ردیف

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ درمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


درمانی ، و همچنین میشاهده و خریید  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاالت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید.العاده  های فوق تخفیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شباه  

 )برای مشاهده هر شباه ، بر روی تصویر آن کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 175 93 387  152 

68 27 511 1925    958 11 95 1929 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

