
 

 
 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – CH - 1228 Plan-les-Ouates 
Mail address: P.O. Box 2654 – CH - 1211 Geneva 2 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

Gondolo 
 

 جوندولو
 باتيك فيليب جينيف

    2007ابريل 
 

كرونوميتر جوندولو  5098د ساعه باتيك فيليب الجديده كو: فى ھيئه جيده   
 

. كرونوميتر جوندولو: مفاجئه عبقريه من باتيك فيليب فى معرض عالم بازل ھذا العام ساعه ذات وزن  و اسم ملفت 
.عام تعود األسطوره للحياه مره اخرى80و اآلن و بعد  1927تم اصدار اخر ساعه من ھذه السلسه فى عام   

 
ء كرونوميتر جوندولو ال يعنى ان الساعه تاتى مع شھاده من مكتب الكرونوميتر التدوين على مينا: ملحوظه مختصره

برغم انھا تعمل بدقه تلبى كل المواصفات و لكن الشھاده ال يمكن اصدارھا ألن المكتب ال يختبر . السويسرى الرسمى 
استلھم التصميم . ن إلسمھا تستحق الساعه عن جداره العنصرين المكوني. الساعات التى التحتوى على عقرب للثوانى 

عام صنعت باتيك 30و لنحو  1925بوضوح من موديل كرونوميتر جوندولو التاريخى الذى تم تصميمه فى عام 
 فيليب قطاع عريض من ساعات كرونوميتر جوندولو فى أشكال و انواع متعدده خاصه للمنفذ فى البرازيل 

5098P بجداره ان تكون اإلضافه الجديده لھذه حقت كرونوميتر جوندولو الجديده كوداست .جوندولو و البوريو 
.المجموعه الرائعه   

 
 الشكل البيضاوى المثالى 

 
و لكن لم يحدث ابداً ان كان . الشكل البيضاوى ھو احد األشكال الكالسيكيه لظرف الساعه فى عالم صناعه الساعات

، تصميم ظرف الساعه  1925ل كرونوميتر جوندولو لعام قادماً من مودي. 5098بھذا الكمال و التمام مثل ساعه كود 
تم العمل عليه بمھاره و الخطوط المحدده تم اعاده مسھا برقه  و الخطوط الخارجيه تنحنى برقه لثبت تمتاً بحيث تكون 

يتلطب .    التركيب المثالى على المعصم ، و اإلنحنائه كذلك تباھى بالكريستال و العرض على الوجه الخلفى للساعه
الى عدادات ثالثيه األبعاد   ،  -أحد العناصر شديده القسوه  -األمر تكنولوجيا متقدمه و مھارات نادره لتشكيل الصفير 

و لكن النتيجه ظرف ساعه فى منتھى الجمال ، متوافره بشكل خاص جداً من البالتين بمظھر جميل متوازن مع 
مثل كل موديالت باتيك فيليب الحاليه ذات . لجميله فى داخل الساعهالجانب العملى المطلوب لحمايه تلك الماكينه ا  

تحمل ماسه صغيره رصعت بحصافه بين  5098P  ظرف الساعه من البالتين كرونوميتر جوندولو الجديده كود
ن ترتدى الساعه مع سوار من جلد التمساح من اللون األسود المطفى وقفل م. الصاموالت عند مكان الساعه السادسه
.البالتين مستوحى من سلفھا التاريخى  

 
 ماكينه باتيك فيليب فى صيغه جديده

 
 الحركه الميكانيكيه لساعه كرونوميتر جوندولو الجديده كود 5098P تم تطويرھا لھذه الساعه بالتحديد، كاليبر

، اول ماكينه بسيطه يصدرھا المصنع منذ اسالفھا) ترمز لكلمه مستطيل REC)  REC PS 21-25  ذاتيه الملء
ً  30الذى قدم فى األربعينيات و تم بنائھا ألكثر من  9 - 90فى الثالثينيات و األربعينيات بما فيھا كاليبر  بھا مع . عاما  

.اصدار 45كاليبر اساسى شكلت فى  23يحتوى سجل باتيك فيليب لصناعه الماكينات حالياً على    25-21 REC 
تفاصيل قاطعه و الذى يحسب له جمال ماكينه كرونوميتر فى بدايه القرن العشرين ، يتبع بنائھا التصميمم السابق فى 

ينطبق ذلك على أناقه تكوين جسر عجله الدقائق و عجله الھروب الرقيقه و جسور عجله رابعه و التى اتاحت الفرصه 
.للمحه سخيه على باقى أجزاء الماكينه  

 
ھيرتز 4تنبض الماكينه بذبذبه قدرھا . احد المميزات المعاصره للساعه توازن جيروماكس باتيك فيليب المالئم ھو  
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.فى الساعه لتأمين معدل دقه أعلى من المعتاد و امكانيه الضبط المحكم للوقت لفترات طويله) ذبذبه-نصف 28800(  
الدقه التى ال تقل كل ساعات باتيك فيليبب حتى و ان كانت ال تحمل شھاده كرونوميتر يجب ان تجتاز اختبارات معدل 

.صرامه عن اختبارات مكتب الكرونوميتر السويسرى الرسمى  
 

 وجه يعكس الوقت
 

صوره مصغره للعمل الفنى من الذھب 1925يحمل نفس الثقه التى حملھا سلفه عام  5098P  ميناء الساعه كود
مركزھا و المناطق خارج شريط . ذى الطالء المشع مع انحنائه لطفيه تمتد الى حواف الساعه المتصله بالسوار 

القطار تم نقشھا يدوياً بدقه باسلوب جلوشا و ھو الفن الذى اصبح نادراً ، لتعد ھذه الساعه مثاالً للعمل الفنى الرائع ، 
و التوقيع فى شكل خرطوش عند الساعه الثانيه عشر و الساعه السادسه .يقع مقياس الساعات بين مناطق الجلوشا ھذه

.و كذلك الموديل كرونوميتر جوندولو" باتيك فيليب جينيف"اركه يعرض اسم الم  
 

اسم اسطورى : جوندولو و البوريو   
    

أرسل باتيك فيليب ساعه جيب واحده الى جوندولو و البوريو فى ريو ديجانيرو  و  1872فى الثانى عشر من نوفمبر 
قه بمجموعه صممھا باتيك فيليب خصيصا  لمنفذ توجت تلك العال 1902فى عام . كانت تلك بدايه عالقه عمل ممتده

.البرازيل وكان ميالد كرونوميتر جوندولو  
و فى المقابل تبنت  جوندولو و البوريو اسراتيجيه بيع جديده خصيصا لھذا الموديل من الساعات ، حيث ان سعر البيع 

عام كامل ، فقد عرضت على فرانك سويسرى كان يساوى تقريباً ما يكسبه عامل ماھر فى البرازيل فى  790
اسبوع و اشتراك فى نادى خاص من  79حد اقصى عشره فرانكات كل اسبوع لمده : المشترين خطه تسديد جذابه

كانت مثل ھذه النوادى تعد مجتمعات خاصه و لم تقع تحت طائله . عضو بنادى بالنو دو كلب باتيك فيليب سيستم 180
ى فى الواقع عباره عن سحب اسبوعى منظم جائزته ساعه كرونوميتر ادمنع المقامرات العامه، و كان ذلك الن

فائز  78اسبوع متتالين و بالتالى كان الفائز فى اول اسبوع يحصل على ساعته مجاناً فيما  79جوندولو كل اسبع لمده 
م الوحيد ان عضو اآلخرين اختيارھ 101فرانك لساعاتھم و الـ  780و  10فى السحوب التاليه يدفع كل منھم مابين 

.يدفعوا ثمن ساعاتھم بالكامل   
 

سواء مربعه او مستطيله او بيضاويه فى شكل ھندسى و حتى فى شكل  –اول ساعات معصم   كرونو ميتر جوندولو 
و لھذا السبب كل اشكال ساعات باتيك فيليب ذات األشكال غير الدائريه . 1910ظھرت كلھا نحو عام  –الوساده 

فى النصف الثانى من العشرينيات المزمجره بدأ مناخ األعمال العالمى يھدأ و . مجموعه جوندولوتنتمى الى ما يسمى 
عام تعود المجموعه بقوه  80واالن و بعد فجوه  . 1927آخر كرونومتر جندولو تم ارسالھا الى ريو ديجانيرو فى عام 

.و ثقه  
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من البالتين 5098كرونوميتر جوندولو كود   
 

25-21 REC كاليبر :الماكينه 
حركه ميكانيكيه ذاتيه الملء

21.50 ملليمتر X ملليمتر  24.60 األبعاد
2.55 ملليمتر :اإلرتفاع 

142 :عدد األجزاء
18 :عدد ألحجار

ساعه 40حد أقصى :حفظ الطاقه
جيروماكس :اإلتزان

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

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

:الوظائف

ساعات و دقائق  :العرض

ختم جينيف :الدمغه

المواصفات

، وجه خلفى من زجاج السفير محدب تؤمنه اربع مسامير ربط مصقوله، 950بالتين 
 0.02بمجموع نحو ماسات عند الساعه السادسه 

 متر    30مقاومه المياه حتى عمق 

:ظرف الساعه 

مليمتر  42: العرض
مليمتر 32: اإلرتفاع
مليمتر من الكريستال حتى ظھر الساعه 8.9: السمك

مليمتر من الكريستال حتى الصاموالت 11.45: السمك العام 
مليمتر 17: الصاموالتالعرض بين 

:أبعاد ظرف الساعه

توقيع باتيك فيليب فى شكل خرطوش عند الساعه روديوم ، محدب ، جلوشا يدويه ، 
الثانيه عشر

و عالمه كرونوميتر جوندولو فيليب فى شكل خرطوش عند الساعه السادسه
.رقم رومانى من اللون األسود 12

عقربى الساعات و الدقائق فى شكل الكمثرى  من الذھب األبيض فى لون أسود 
مؤكسد

:لميناءا

جلد تمساح ذى حياكه يدويه ذو درجات كبيره و لون اسود مطفى
مليمتر تاريخى ذو جزء ربط من البالتين 14قفل 

:السوار




