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Complicated watches 
 

 ساعات معقده
 

 باتيك فيليب جينيف
    2007ابريل 

 
الكالسيكيه للسيده كثيره الترحال : كاالترافا وقت السفر  

 
البقاء على اتصال باألصدقاء و األحباء حيث السيدات المعاصرات عالميات يعشقن السفر و لكن يحرصن على 

اصدار انثوى . لھن بالتحديد يقدم باتيك فيليب ساعه تعد كالسيكيه بالفعل فى مجموعه الساعات الرجاليه.  يقيمن
4934كاالترافا وقت السفر كود : رائع سيخلب قلوب النساء فى كل مكان   

 
الخطوط  : ن التقاليد العريقه لشركات الساعات الراقيه فى جينيفرفيق السفر الجديد للنساء ھى جوھره تجمع ثالثه م

الخارجيه ساعه كاالترافا  الكالسيكيه و  الماكينه المعقده التى التى تعرض التوقيت لمنطقتين زمنيتن مختلفتين فى 
ً نفس الوقت  و فن ترصيع المجوھرات التى يتوج تلك القطعه الفنيه بماسات رائعه تم انتقائھا يدوي  4934الكود . ا

يحتاج األمر الى خبره  خاصه . يوسع مجموعه باتيك فيليب للساعات المعقده للنساء ،  تحمل ميناء ساعه من الصدف
.ال يحملھا اال مجموعه قليله من صناع الساعات لتشكيل ھذه الماده الطبيعيه المتألأله فى ميناءات ساعات جميله  

 
لتجول فى الزمن  ا  

     
يت فى المكان الذى تتواجد فيه مرتديه الساعه و فى الوقت نفسه فى مقر اقامتھا فساعه كاالترافا وقت لعرض التوق

السفر تحمل عقربين للساعات منفصلين تماماً يتحركان بشكل متزامن عقرب بارز للوقت فى مكان التواجد الحالى و 
اذا ما كان التوقيت  صباحاً او مساءاً فى مقر  و من السھل كذلك معرفه . عقرب مفرغ  للتوقيت فى منطقه اإلقامه 

اآلن اصبح من األسھل للكثير من الناس  السفر .  12ساعه الواقع عند مكان الساعه  24اإلقامه عن طريق ميناء الـ 
قد تنتمى كاالترافا وقت السفر الى فئه الساعات المعقده المفيده التى . حول األربع و عشرين منطقه زمنيه  فى الكوكب

.تظھر الوقت الحالى و فى محل االقامه فى لمحه: يحتاج اليھا الشخص فى حياته اليوميه  
 

 اناقه راقيه من الذھب و الماس و الصدف
 

 18ظرف الساعه من الذھب عيار . تقدم تلك الوظيفه المعقده فنياً نفسھا باسلوب ساحر ، فى أوقات السفر للسيدات
فا الكالسيكى ، لھا قطعتى ضغط على الجانب األيسر ، تسمح لعقرب ساعات األبيض او الوردى فى شكل كاالترا

الشكل ذى الحواف الممتده يخلق اخدود فى جانب الساعه  الذى يقابله .  التوقيت المحلى بالحركه الى األمام او الخلف
ً فى الجھه األخرى قطعه حمايه زر الضبط ، مايمنح الساعه توازناً بصرياً و ومظھراً متناس تتمثل اناقتھا فى قرص .قا

من ماسات توب ويسيلتون مجموعھا نحو  48حيث تتألأل بلھيب . الساعه المرصع بالماسات حول زجاج الساعه
رونق الميناء الصدفى األصلى يضيف بعداً آخراً  لشخصيه الساعه من األزرق الرمادى للساعات ذات . قيراط 1.02

جانبيين من الصدف للثوانى الصغيره  و لعرض األربع و عشرين ساعه ؛ الظرف من الذھب األبيض و لھا ميناءين 
االطار فى شكل شريط .اصدار الذھب الوردى له ميناء صدفى ذى ظل بنى و الميناءين الجانبيين فى لون خمرى 

عربيه صغيره  ارقام رومانيه كبيره عند الجزء الخارجى و أرقام.  القطار على الميناء الرئيسى و الميناءين الجانبيين
لتماشى مع  18العقارب من الذھب عيار . على الميناءات الصغيره لتساعد على وضوح الرؤيه وسھوله قراءه الوقت

و لتوفير التقابل  البصرى فعقارب الساعات المفرغه للتوقيت المحلى سوداء مطليه بالنيكل فى .  ظرف الساعه
.الذھب الوردى موديالت الذھب األبيض  و وردى مخرفشه فى اصدار  
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بنى داكن مطفى مع قفل ذى شوكه من : ترتدى اوقات السفر مع سوار من جلد التمساح المتماشى مع ظرف الساعه
الذھب الوردى لموديل الذھب الوردى و من األبيض المطفى  مع قفل ذى شوكه من الذھب األبيض لموديل الذھب 

.األبيض  
 

 قطعه فنيه مؤثره
 

نفصل ذوى جزء م 178تتكون من  215 PS FUS يحرك عقارب كاالترافا وقت السفر ماكينه ذاتيه الملء كاليبر 
تقفيل فائق ، تتمتع بكل مميزات الجوده التى تميز ماكينات باتيك فيليب ، مثل اجزاء و جسور الستيل المشطوفه  ، 

األساسى و الجسور ، و تواتزن  ريشات من الستيل و اوراق شجر مصقوله يدوياً نقوش وموضوعه بعنايه على الطبق
 4(ذبذبه فى الساعه - نصف 28800ينبض بمعدل . الجيروماكس الذى اخترعه باتيك فيليب و سجل برائه اختراعه 

.لتاكيد ثبات المعدل) ھيرتز  
 

كيف تعمل –كاالترافا وقت السفر   
  

على . كب عقربى الساعات على بعضھمير -التوقيت المحلى لمكان اقامته–فى مكان اإلقامه األساسى لمالك الساعه 
الطريق ، يكون عقرب الساعات المحليه مضبوط على التوقيت فى مكان الوصول باستخدام اى واحده من قطعتى 

الضغط على الجانب اليسارى من الساعه ، تضغط قطعه الضغط عند الساعه الثامنه مره واحده لكل منطقه زمنيه فى 
وحيث ان . ضغط عند الساعه العاشره لھا نفس الوظيفه للرحالت فى اتجاه الغرب رحله فى اتجاه الشرق، قطعه ال

عقرب الساعات المحليه غير مقترن من الماكينه اثناء عمليه الضبط تلك فإن التقدم فى عقارب الدقائق و الثوانى ال 
معاً فى نفس الوقت بطريق  اذا تم ضغط قطعتى الضغط.  يتأثر و عقرب التوقيت فى محل اإلقامه يظل فى مكانه كذلك

الخطأ يقوم ميكانيزم خاص بحمايه الماكينه من الضرر عن طريق اإلستجابه لقطعه ضغط واحده فقط التى تدفع 
.الحركه لألمام الموجوده عند الساعه الثامنه  

 ساعه 24عند ضبط الوقت بسحب زر الملء سيتحرك عقربى الساعات الكبيرين و عقرب الدقائق و عقرب الـ 
اثناء العمليه ، ترتيب اقتران معين يؤمن ان وضع عقربى الساعات بالنسبه لبعضھم يظل . الصغير فى نفس الوقت

.بدون تغيير  
بتفاصيلھا الثمينه . ساعه باتيك فيليب الجديده كاالترافا وقت السفر ھى ابتكار جذاب فى قطاع الساعات المعقده للنساء

.يده الذكيهووظائفھا ھى المعادله المثاليه للس  
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من الذھب األبيض أو الوردى  4934الماكينات المعقده للسيدات ، وقت السفر ،  كود   
 
 

215 PS FUS 24H كاليبر :الماكينه 
عرض التوقيت لمنطقتين زمنيتن ، مع التوقيت المحلى حركه ميكانيكيه ذاتيه الملء ، 

و المساء ، ميناء ثوانى ثانوى عند الساعه و توقيت مكان اإلقامه ، مؤشر للصباح 
 السادسه 

ملليمتر  21.90 القطر العام
3.35 ملليمتر :اإلرتفاع 

178 :عدد األجزاء
18 :عدد ألحجار
ساعه44 :حفظ الطاقه

جيروماكس :اإلتزان
)ھرتز 4(ذبذبه  فى الساعه - نصف 28800 :التردد
مسطح :ياي اإلتزان

فختم جيني :الدمغه

زر ذو وضعين 
الجذب للخارج لضبط الوقت -
الدفع للداخل لملء الساعه -

:الوظائف

و دقائق توقيت فى مكان اإلقامه ساعات الالتوقيت المحلى و  ساعات 
:ميناء بيضاوى جانبى

عند الساعه الثانيه عشر) التوقيت المحلى(مؤشر الصباح و المساء  -
 وى عند الساعه السادسه ميناء ثوانى ثان -

:العرض

18الذھب أو األبيض أو الوردى    عيار 
وجه الساعه الخلفى من كريستال السفير 

قطعتى ضغط للتصحيح فى جسم ظرف الساعه لتحريط عقرب الساعات المحليه 
لألمام و الخلف

قطعه لحمايه زر الضبط
متر    30مقاومه المياه حتى عمق 

:ظرف الساعه 

مليمتر  35: القطر
مليمتر من الكريستال حتى ظھر الساعه 9.8: السمك

مليمتر من الكريستال حتى الصاموالت 9.99: السمك العام 
مليمتر 19: الصاموالتالعرض بين 

:أبعاد ظرف الساعه
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فى ثالثه اجزاء ، ميناء من الصدف الطبيعى فى لون : الذھب األبيضمن 
نويين من الصدف األبيضرمادى و مينائين ثا/ازرق

فى ثالثه اجزاء ، ميناء من الصدف الطبيعى فى لون بنى و : الذھب الوردىمن 
مينائين ثانويين من لون خمرى

رقم رومانى الرمادى لموديل الذھب األبيض 12
رقم رومانى خمرى لموديل الذھب الوردى 12

مؤشر الدقائق فى شكل شريط القطار على محيط الميناء

مطلى بالنيكل األسود  عند  رقيق فى شكل ورق الشجرمن الذھب ثوانى  عقربى
12ساعه عند الساعه  23و عقرب  6الساعه 

فى شكل ورق الشجر و عقرب ) توقيت مكان اإلقامه(عقرب الساعات المحليه 
لتناسب لون ظرف الساعه 18عيار الذھب األبيض أو الوردىالدقائق من 

ر للتوقيت فى منطقه اإلقامه من الذھب مطلى عقرب مفرغ فى شكل ورق الشج 
الذھب األبيض  و الذھب الوردى ساندبالست لموديل الذھب بالنيكل األسود لموديل 

الوردى

:الميناء

:األحجار الكريمه

 1.02من ماسات توب ويسيلتون النادره ، مستديره ، قطع كامل، مجموعھا نحو  48
قيراط

:ظرف الساعه 

ذى حياكه يدويه فى لون بنى داكن لموديل الذھب الوردى و من األبيض جلد تمساح 
الذھب األبيضلموديل المطفى 

. 18عيار ملليمتر من الذھب األبيض أو الوردى 14قفل ذى شوكه 

:السوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


