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  ULYSSE NARDINشھادة 

 فإن شھادة )COSCللكرونومترات  (وبخالف الشھادة التي تمنحھا الھيئة الرسمية السويسرية 
 Ulysse Nardin   ال تمنح الشھادة فقط ألداء الحركة ولكن أيضاً للصناعة الحرفية للساعة ككل (بعد

ضبط المينا والعقارب ووضع الحركة داخل العلبة الحاضنة). والتجارب الصارمة التي تفرضھا ھي 
  .Ulysse Nardin  حَرفِيّون والمھندسون لدىأفضل برھان على المھارة العالية التي يتمتع بھا ال

 البيانات الفنية
  UN-170  العيار
 .Ulysse Nardin  حركة ُمضنّعة ذات تعبئة يدوية.  شھادة  النوع

  ’’’¼ 16  القياس
 مم 37  قطر الحركة

 مم 5,86 ارتفاع الحركة االجمالي
 23  عدد الحجارة
 ھرتز) 2,5ھزة/ساعة ( 18000  تردد الھزات

 ساعة على األقل 170 احتياطي التشغيل
 المقاومة للماء  التيجان

 مم 44  قطر العلبة
 متر 30  الماء مقاَومة

 من كريستال الصفير المضاد لالنعكاس  الزجاجة
 زجاج صفير  قفا العلبة
 التوربيون الطليق ،عقربان للساعات والدقائق  الوظيفة
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