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  5180/1 Patek Philippe كود 

 
فن الشفافيه  
 

ى فو اليايات التى تتحرك منذ فجر صناعه الساعات إفتتن الناس بالتفاعل و اإلنسجام بين العجالت و التروس 
من غير المفاجئ أن يقوم صناع الساعات المبدعين بين الوقت و اآلخر بإقتناص الفرصه و لذلك ف. داخل الساعه

و إستعراض العالم الداخلى المبھر إلبداعاتھم من الساعات المعقده و ھو ما يسعد كثيراً عمالئھم من إلظھار 
ثناء العمل ، و ھو فن فى فى إبتكار الساعات المفرغه التى تظھر الماكينه أ ساسو يعد ذلك األ. مقتنى الساعات

درجه من إظھار الماكينه و حد ذاته ؛ عمل الفتحات فى األطباق و الجسور و القطع حتى الوصول إلظھار أقصى 
5180/1  الفن الراقى للساعت المفرغه  كود  Patek Philippe تحى ساعه       .وظائف عملھا بوضوح

.اآلن الشفافه بشكل يتعدى حتى روح ھذا الفن حتى 
 
مفرغه بالكاملالروديوم الأول ظھور علنى لساعه  

 

5180/1  خبرات صناع الساعات لديھا فى ذلك  من خالل الساعه ذات كود  Patek Philippe عرضت 
،  اً فى العالمألقل سمكاالعريق ذى التناغم األوركيسترالى ، ساعه معصم مفرغه تعمل فى داخلھا ماكينه ھى الفن 

و بتقديمھا لمحه . متداخله على الطبق قيراط 22ار يو نقوش من الذھب ع،  240ذاتيه الملء مبنيه على كاليبر  
ساحره فى داخل الساعه بساعاتھا و دقائقھا و ثوانيھا ال تمتلك فقط قلب مقتنيھا بترتيبھا و نظمھا الفارھه ، و 

و لكنھا مع ذلك تتطلب صبراً غير محدوداً و . الغامض  الوقتلم عالكنھا تقدم كذلك تشبيھاً بالغياً للنظر فى داخل 
 ً .من اإلتقان غير عادى و منتھى الخبره الفنيه فى المجال للوصول الى ھذه الدرجه إحساساً فنيا

 
تطلب مجرد حفر و تفريغ القالب المصمت ساعات طويله فيما يستغرق األمر أسابيع عديده  لحفر الفتحات  على ي
و اجزاء أخرى ال حصر لھا من الساعه بھدف  ، و الطبق و البرميل الحلزونى من الجھتينجسر البرميلى ال

ان كل ذلك اليكفى ، فإن األجزاء الداخليه  قد تم كو . الوصول لتخليق ساعه تخلب األلباب ببنائھا الشفاف
لساقط على الساعه يتراقص فعالً على الفريد و تجعل الضوء ازخرفتھا بنقوش محفوره تمنحھا مزيداً من المظھر 

.الحواف المشطوفه ، فھى بالفعل مسرح رائع لھذا الباليه من العجالت النحاس المتناوبه
”Patek Philippe Genève“ المحفور يدوياً على   توقيع   5180/1 كود يتوج ھذا الجمال النقى لساعه 

فيما تم زخرفه الفتحه نفسھا  . ا البرميل الحلزونى الرئيسىالطبق المفرغ حول الفتحه الدائريه التى يظھر منھ
فيما نظام التعليق . إنھائھا بالكامل بشكل يدوى حتى آخر و ادق التفاصيل  يتم كروس و التى ابتقنيه كاالتراف

بقيت  ائط الدقيقهو الطبق تم تفريغه لدرجه أن عدد قليل جداً من الشر. الخاص بقلب الملء يعد درساً فى حد ذاته
     .القلب من الذھب و الروديوم و الذى يتأرجح من تحتھم تم حفره بنقش األرابيسك من الجھتين. فى موضعھا

      
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ال و البساطهمفن الج 
 

، 240ماكينه كاليبر   Patek Philippe  تاكيداً على التصميم الشفاف للساعه  المفرغه األقل سمكاً من
تم  18مليمتر من الذھب األبيض عيار  39ظرف الساعه   5180/1 الماركه خطوه جديده مع ساعه كود تخطو 

و من جھه الميناء فقد تم تغطته برقه بالكريستال فيما ظھر الساعه من الجھه . تصغيرھا  كذلك ألقل الحدود
مفرغه قيراط  18األخرى تؤمنه نافذه من كريستال الصفير ، كذلك حلقه ظرف الساعه من الذھب األبيض عيار 

 الفنىو للتاكيد على اإللھام . للساعاتوصالت المعه فى مكان اإلثنى عشر عالمه الموضحه  تماماً تترك فقط 
لتلك الساعه الرائعه ، فإن حواف كريستال الصفير على ظھر الساعه تم صبغھا باللون األزرق فى المنطقه تحت 

ذلك التقابل اللونى ذو الشخصيه الخاصه مع اللمعه الفضيه للماكينه المفرغه و الضوء . حلقه ظرف الساعه
.و بريق أحجار الياقوت األحمرالذھبى للعجالت النحاسيه 

 
ابھار العمالء يحتاج الى الصبر

 
Patek Philippe  ليست إصدار محدود أو خاص بل تنتمى اآلن لمجموعه ساعات ساعه كود  5180/1 

ه الساعات فال و مع ذلك و نظراً للوقت الكبير و الخبره الواسعه التى يتطلبھا إنتاج مثل ھذ. اإلستثنائيه المتناميه 
يمكن إال إنتاج عدد محدود منھا فى العام ، حيث أن عمل الحفر و التفريغ يتم بالكامل بشكل يدوى و ال يمكن 

و ھو ما لن يزعج بأى حال ھواه جمع الساعات الخاصه من     .تجنب إختالف بسيط بين الساعه و األخرى
 Patek Philippe

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

بيانات فنيه 

قيراط 18المفرغه من الذھب األبيض عيار  1/5180ساعه كود 
 

ماكينه قليله جداً فى السمك ، ذاتيه الشحن ، حركه ميكانيكيه ،  240 SQU كاليبر  :الماكينه
.مفرغه و محفوره بالكامل بشكل يدوى 
 
 27.50 :القطر
 2.53 :اإلرتفاع
 159 :عدد األجزاء
 27 :عدد األحجار
ساعه 48حد أقصى   :تخزين الطاقه

و الروديوم ، اتجاه احادى للملء 22قلب صغير مندمج من الذھب عيار  :قلب الشحن
جيروماكس  :اإلتزان

ھيرتز 3نصف اھتزازه فى الساعه ،  21600 :الذبذبه
مستوى  :ياى اإلتزان
:زر ضبط ذو وضعين 

لضبط الوقت: وضع الزر للخارج  -          
لملء الماكينه: وضع الزر للداخل   -          

:الوظائف

الساعات و الدقائق
عقربى ساعات و دقائق فى شكل ورقه الشجر من الفوالذ األزرق

:العرض

 
 
:صفاتالموا 
 

قيراط 18 من الذھب األبيض عيار 
قيراط  18حلقه ظرف الساعه مفرغه من الذھب األبيض عيار 

حواف كريستال الصفير على ظھر الساعه تم صبغھا باللون األزرق 
مقاومه المياه حتى  ثالثه أضغاف الضغط الجوى 

:ظرف الساعه

مليمتر 39: القطر 
مليمتر 6.65: اإلرتفاع

مليمتر 20: عرض بين مسامير الربطال

:األبعاد

حلقه ظرف الساعه مفرغه مع شرائح لعالمات الساعات ؛ تبين الفتحات حواف كريستال 
الصفير على ظھر الساعه المصبوغه باللون األزرق

شكل ورقه الشجر من الفوالذ األزرق لعقربى الساعات و الدقائق 

:الميناء

 
يض مؤمن بقفل يغلق عن طريق الثنىالمرن من الذھب األب Patek Philippe سوار  :السوار

 “Patek Philippe Genève” يحمل نقش غائر بكلمات
 

 


