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بيان صحفى  
   
  Patek Philippe

٢٠٠٩ مارس ،جينيف

ذات األناقه الطبيعيه للسيدات Nautilus يقدم Patek Philippe ساعه
شركهتقدم   ٢٠٠٦للرجال فى خريف عام   Nautilus اعاتسنجاح الساحق إلطالق مجموعه البعد 

يالته الجديده لسيدات، و الذى تعرض موداساعات لالجديد  Nautilus Patek Philippe أخيراً خط
لعناصر التصميم التى حملتھا الساعه الرجاليه و لكن فى مقاس  لجماليهالتعديالت الفنيه و اللمسات انفس 

ال تقاوم لألناقه الطبيعيه المنسابه بين جنبات ساعات  ةً مختلف و تطويرات فنيه و جماليه تضيف سحراً و انوث
مجموعه Patek Philippe موديالت الساعه النسائيه الجديده من الذھب األبيض أو الوردى تألأل   تاتى 

 ان، أو القرص حول زجاج الساعه األملس بنعومه السات)  1/7010كود ( حولھا الماسات الثمينه 
) .1/7011كود(

 
بين فئه الساعات ذات  سمعه الفتى المشاغب Nautilus مجموعه اكتسبت ١٩٧٦فى عام منذ إطالقھا 

 .ساعه فى شكل دائرى ثمانى األضالعالطبيعيه، ميزت نفسھا بتصميم مختلف للقرص حول زجاج الاألناقه 
و التى  ١٩٨١ذات الحجم المتوسط نجاحاً ضخماً عند تقديمھا فى عام  3800و قد القى تصميم الساعه كود 

ظھرت بشكل متزايد حول المعصم النسائى الرقيق ، و مليمترحتى أنھا  ٣٧٫٥حملت ظرف ساعه    بقطر 
مليمتر فقط  ٢٨٫٥فى ظرف قطره  4700بعد عام واحد فقط الساعه كود  Patek Philippe بالتالى قدمت

لنجاح الكبير إلعاده تصميم ساعهلكإصدر نسائى خاص فمن الطبيعى جداً أن Nautilus الرجاليه فى 
و الذى خاص بالنساء   Nautilus بمناسبه الذكرى الثالثين لظھوھا من أن يتبعه اآلن خط ٢٠٠٦عام 

.عن التطور الفنى و الجمالى لساعه رجاليه بارزه بلمسه من الثقه األنثويهيعبر 
   

  ١٨أناقه طبيعيه من الذھب عيار 
، ظرف الساعه  ١٨النسائيه الجديده تحيداً من الذھب األبيض أو الوردى عيار  Nautilus تأتى ساعه

تحمل نفس  ال تزالمليمتر ھو أحد المواصفات الجديده للساعه التى  ٣٢مكون من ثالثه أجزاء ، قطره اآلن 
 حيث  ، النابعه من كونھا مركبه بالكامل على طبق واحد وجوده فى التصميم األصلىمقوه الالمواصفات 

Nautilus  لظرف ساعه لغلقالعبقرى  المحكمم يتغير الميكانيزم  متر ، ل ٦٠تقاوم الساعه المياه حتى عمق
  -التى كانت مستقيمه فى التصميم األصلى و  -بينما المفصالت . يؤمن تثبيت قرص الساعه بقوه على جسم

تحمل اآلن إنحنائه  دائريه بسيطه كما ھو الحال فى الساعه الرجاليه الجديده  ، لتتبع انحنائه القرص حول 
يقدم ھذا التطوير الرائد فى التصميم و التناغم بين جنبات الساعه الجديده مستوى جديد من . زجاج الساعه 
  .تفنى مع الزمنال  األناقه التى

  
للخط الجانبى  مكمالً و يكون كذلك تم تطوير سوار الساعه و تعديل أبعاده ليالئم الشكل الجديد لظرف الساعه 

بطريقه الثنى ليقدم تأمين أكيد للساعه ، مريحاً للمعصم فى نفس  للساعه الذى يندمج بالتدريج مع قفل يغلق
و. سابقه و بإستخدام الطريقه الجديده لتنعيم السوار ، فقد أصبح اآلن يأتى أملساً و رقيقاً حتى أكثر من .الوقت

طفى، فيما تم كما ھو الحال بالنسبه لإلصدار السابق فالروابط الخارجيه تحمل ميزه اإلنھاء ببريق الساتان الم
.صقل الخط الجانبى ليأتى المع البريق
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  بالماس أو بدونهى أنوثبريق   
النسائيه الجديده من الذھب األبيض أو الوردى و القرص حول زجاج Nautilus يأتى موديل ساعه
قليدى لساعهبدون الماس يعس الشكل الت 1/7011الساعه فى الموديل كود  Nautilus بتقفيل ساتانى

و   المعلو تم إستخدام التقابل بين ا .التقفيل المصقول كالمرايا عمودٮعلى الجانب العلوى بينما تحمل الجوانب
تم استبدال التقفيل بملمس  1/7010المطفى كذلك فى الجوانب و الروابط و السوار و فى تصميم الساعه كود 

يسلتون المستديره وماسه براقه من ماسات توب  ٤٦الساتان فى القرص حول زجاج الساعه بإكليل من 
. الشمس أو ضوء المسرح بوھج نادر خاص أشعه قيراط ، تعكس ٠٫٧٣بمجموع نحو 

سواء كان من األبيض الفضى أو الرمادى الفحمى فقد تم تصميم الميناء ليشع باألناقه الطبيعيه، يحوطه 
.فى إتجاه أفقى  Nautilus حفوراًبالنقش الخاص المميز لمجموعهى مركزه معالمات الدقائق و يأت

من األعداد العربيه ،  ١٢قم رمن عالمات الساعات فى شكل الھراوه الصغيره و ال١٠الحواف  يصطف حول
طبقه من الطالء المشع البراق ، لضمان الوضوح التام حتى ١٨و تحمل كل ھذه اإلضافات من الذھب عيار 

تصميم فى  المبدع ، عقارب الساعات و الدقائق منجداً بذلك التصميم  عالمات خاصه. لظالم الكاملافى 
و التى تحمل النسائيه الجديده  Nautilus  شكل الھراوه تم تعريضھا بشكل بسيط لتتماشى مع تصميم ساعه

  .كذلك عقرب ثوانى ماسح و فتحه لعرض التاريخ عند مكان الساعه الثالثه
  

  أناقه طبيعيه بدقه الكوارتز  
النسائيه بكاليبر E 23 SC بحركه الكوارتز Nautilus الجديده Patek Philippe م تجھيز ساعهت

الدقه و فى جينيف و تم إنتاج كل جزء من أجزائھا بنفس Patek Philippe و تم تصنيع الماكينه بورش
.Patek Philippe بذلھا فى كل ماكينه تنتجھا ى يتمتالعنايه و التفانى ال

   
عاده وضعه برقه فائقه ، و الشكل الخارجى المميز من الذھب النفيس و المرن فى الوقت إ بتصميمھا الذى تم

نفسه و الخيار بين القرص حول زجاج الساعه من اإلنھاء بملمس الساتان الرقيق أو الماس المتأللئ ، فقد 
ً أسا النسائيه ، سيلھم أجياالً قادمه ، فھى تعبر عنجديد لتصميم الساعات  سا Patek Philippe أرست

  .ىأنثو لھيبجيل جديد من الساعات ذات األناقه الطبيعيه فى 
 
Patek Philippe كذلك خاتمين مميزين الجديده فقد أبدعت Nautilus و إمعاناً فى التفرد لمجموعه

زجاج الساعه ، تم ترصيع أحدھما بستين من ماسات توب مانى االدائرى حول ثن وحى تصميم القرص الم
و يأتى كال الخاتمين من الذھب . ماسه من نفس القطع  ٤٨ويسلتون البراقه ، فيما فيما رصع الخاتم اآلخر  

Patek Philippe األبيض أو الوردى لتكون متناغمه تماماً مع روح ساعات المجموعه، وقد تم حفر أسم
.تمينكذلك على الخا    Nautilus
   

Nautilus الجديده فى الربيع القادم من خالل حمله دعائيه ضخمه على مستوى و سيبدأ أطالق مجموعه
بدئى عالقه حب ا" العالم تحمل إعالناً ھو جزًء من الحمله العالميه المستمره للتصميمات النسائيه تحت شعار 

Nautilus له الجديده على وضع الساعه النسائيه الجديده عالميه الشھرهو تؤكد الحم" . ال يغيرھا الزمان
. كالساعه المتميزه التى تحمل األناقه الطبيعيه لكل يوم

قام بإلتقاط صور تلك الحمله الدعائيه مصور الموضه العالى مايكل طومسون و يظھر فى اإلعالن امرأه
.Nautilus ببحار يه تشبه المياهأنيقه واثقه على ظھر يخت مسرع فى صوره بالغ 
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 بيانات فنيه
 

Nautilus كود  رقم 1/7011و  1/7010
 

E 23 SC كاليبر :الماكينه 

مليمتر ٢٣٫٩ :القطر
مليمتر ٢٫٥ :اإلرتفاع 
١٠٠ :عدد األجزاء
٧ :عدد األحجار
:مر البطاريهع أعوام  ٣

ھرتز ٣٢٫٧٦٨ :التردد

:ذى ثالثه أوضاع ءملزر
الساعه تدويرل: الدفع للداخل - 
لتصحيح التاريخ:للخارج نصف المسافه الجذب - 
 ضبط الوقتإليقاف الماكينه و : للخارجبالكامل الجذب  - 

:الوظائف

.ثوانى ماسحه الى جنبساعات و دقائق  -  
 ريخ عند مكان الساعه الثالثهفتحه عرض التا - 

:العرض

المواصفات

)الظھر، اإلطار الجانبى، القرص حول زجاج الساعه( ظرف من ثالثه أجزاء 
ربط لألسفلي، زر ضبط  لمياهلمقاومه  ، ١٨من الذھب األبيض أو الوردى عيار 

متر  ٦٠حتى عمق  لمياهلمقاومه  
فى إتجاه أفقىتقفيل ملمس الساتان ه القرص حول زجاج الساع: 1/7011كود 
ماسه من  ٤٦بإكليل من مرصع  القرص حول زجاج الساعه :1/7010كود 

قيراط٠٫٧٣يسلتون المستديره بمجموع نحو وماسات توب 

:ظرف الساعه 

) تتضمن المفصالت و الزر( مليمتر٣٩٫٤٠ :  ٩و الساعه  ٣بين الساعه 
)تتضمن الصاموالت( يمترمل ٣٥: ١٢و الساعه  ٦بين الساعه 

)زجاج الساعه( مليمتر ٣٢:  ٨و الساعه  ٢بين الساعه  
مليمتر  ٦٫٩٠:  السمك

:أبعاد ظرف الساعه
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فى داخل تدريج الدقائق   Nautilus محفور على مركزه بشكل أفقى نقش :الميناء
ذات  ١٨من الذھب عيار  همن عالمات الساعات فى شكل الھراوه الصغير١٠

طبقه من الطالء المشع
طبقه من الطالء المشعذات  من األعداد العربيه ١٢قم رال

عقارب الساعات و الدقائق من تصميم فى شكل الھراوه تم تعريضھا بشكل 
ذى  ١٨بسيط لتتماشى مع تصميم الساعه النسائيه الجديده ، من الذھب عيار 

طبقه من الطالء المشع
، الروابط المركزيه مصقوله و  ١٨عيار   لذھب األبيض أو الوردىمن ا

من الذھب األبيض الروابط الخارجيه بتقفيل ملمس الساتان، قفل بطريقه الثنى 
١٨عيار   أو الوردى

:السوار

 
Nautilus خاتم  275.9750/1 :الخواتم

اطقير٠٫٥يسلتون المستديره بمجموع نحو وماسه من ماسات توب  ٦٠
  من الذھب األبيض أو الوردى،  مليمتر١٣عمق  

Nautilus خاتم  275.9751/1
قيراط٠٫٤يسلتون المستديره بمجموع نحو وماسه من ماسات توب  ٤٨

 ١٨عيار   من الذھب األبيض أو الوردى،  مليمتر١٠عمق 
Patek Philippe Nautilus تحمل حفر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


