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بيان صحفى  
   
  Patek Philippe

٢٠٠٩ مارس ،جينيف

أصبحت اآلن من الذهب الوردى 5101R آود رقم  10 Day Tourbillon
  

نظار و ألهبت األحاسيس بشكلها المستطيل و ظرفها من ألمنذ سته أعوام ا 5101R لفتت ساعه  آود
و نظام حفظ الطاقه بشكله البرميلى الذى يحفظ الطاقه لمده عشره أيامالبالتين و تصميمها مزدوج الزنبرك 

قدمت   .و قلب هروب التربيون الذى يختال بإمكاناته و تصميمه المزخرف Patek Philippe ساعه
.برز معالم شخصيتها الخاصهياآلن من الذهب الوردى الذى  10 Day Tourbillon

  
ظ الطاقهعشره ايام من الثقه فى حف  

لتبدأ  5100عشره أيام آود رقم   Patek Philippe صدار المحدود من ساعهإلإطالق ا 2000تم فى عام 
فعام بعد عام قدمت مارآات الساعات األخرى ساعات تحفظ الطاقه. إتجاهًا جديدًا فى صناعه  الساعات 

قدمت ٢٠٠٣و لكن فى عام . أيام  لمده أربعه أيام و سته أيام و ثمانيه Patek Philippe الساعه آود
قلب هروب التربيون ، و  ، التى سبقتهم بمراحل حيث قدمت عالوه على حفظ الطاقه لمده عشره أيام 5101

ساعه حين تكون آامله الشحن ، و الفائده فى منتهى الوضوح حيث يمكن  ٢٤٠تعمل بدقه فوق العاديه لمده 
.الحاجه إلعاده ضبطهاصم لمده أسبوع آامل بدون عخلعها من الم

  
و التى صنعتها 28-222/20زمه فى ساعه آاليبر اليتم تخزين الطاقه ال Patek Philippe فى زنبرآين

األول  لكبح الحرآه ليمنع لف الزنبرك أآثر  نظام تزاوج ذى يايين منزلقين فى الزنبرك البرميلى. برميليين
فيما يقوم مؤشر حفظ الطاقه عند مكان الساعه.  تم الشحن بالكاملمن الالزم و يوقف الزنبرك البرميلى حين ي

القطاع الحادى عشر من تدريج  .الثانيه عشره  بتعريف مالك الساعه برصيد الشحن الذى تحمله الماآينه
يتطلب ذلك نحو مئه لفه من زر الملئ و هو ما  ، و المؤشر لونه أحمر ليعبر عن الحاجه إلعاده شحن الساعه

جهود معقول بالنسبه لحفظ الطاقه لمده عشره أيام، فمجرد نصف لفه من الزر يولد طاقه آافيه لتشغيل يعد م
.الماآينه لمده ساعه تقريبًا

  
 التربيون و عبقريه الميكانيزم  

:فى هذا الكاليبر الذى يمكنه عدو الماراثون ميكانيزم نادر يعبر عن الجرأه Patek Philippe وضعت
جزء ٧٢تتكون القطعه من . ون الهروب الذى يجعل قلوب محبى الساعات فى أى مكان يخفق بقوهيترب

جرام و قد تم إنهاء آل قطع الستيل الخاصه بالقفص المفرغ بشكل يدوى  ٠٫٣مختلف تزن مجتمعه بالكاد  
ثر من مئه خطوه حيث يقضى صانع الساعه أسبوعًا آامًال فى الخطوات النهائيه وحدها ، أآ. بدقه متناهيه 

صنفره الحواف و الزوايا السته ،  :تلك الخطوات مثًال تتضمن. تتطلب ايدى فى منتهى الثبات و رؤيه حاده 
و حتى انهاء ما قد يبدو أنه خطوات بسيطه آصقل الجسور   .و تنعيم الجوانب و صقل األجزاء المنفرده

ين من العمل بترآيز تام حتى من الصانع المتمرس التربيون بلمعان المرآه يتطلب ما ال يقل عن يومين آامل
و يعد آل ذلك مجرد جانب بسيط من المجهود المبذول فى تصنيع تلك . الذى يتمتع بالعديد من سنوات الخبره

 .الساعه الخاصه ذات الميكانيزم عالى التعقيد
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 فى أحسن صوره  
  

أن يضمها ظرف ساعه على  28-222/20مثل تلك التى تسكن آاليبر  تستحق ماآينه خارجه عن المألوف
يعيدنا الشكل المستطيل المبهر و تصميمه الزخرفى الى آالسيكيات العشرينيات . نفس المستوى من اإلبداع 

ينقلها الدفء المشع من  و التصميم الرشيق ثالثى األبعاد للجوانب يعبر عن نموزج من األناقه. والثالثينيات 
 .و اإلعجاب الذى يلقاه هذا التصميم المتميز رأسًا نحو القرن الواحد و العشرين ١٨لذهب عيار ا

برغم طولها النسبى الذى يزيد عن خمسه ستيمترات فإن اإلنحنائه الطبيعيه لظرف الساعه تعانق المعصم فى 
الذى يتوازى سطحه  ويتبع هذه اإلنحنائه زجاج الساعه من آريستال الصفير المحدب و. راحه و نعومه

وظيفه زجاج. نوع من التشتيت البصرى أى الداخلى و الخارجى ليمنع أى تأثير مماثل لعمل العدسه الكبره أو
الذى يحمل تقفيل فى إتجاه راسى بملمس  ١٨ الصفير حمايه الميناء الرمادى الفضى المطفى من الذهب عيار

الساتان و المينائين اآلزور  الجانبيين من الفضه البيضاء الالمعه للثوانى عند مكان الساعه السادسه و مؤشر 
يظهر على ميناء الساعه آذلك الرقم المسلسل .  حفظ الطاقه لعشره أيام عند مكان الساعه الثانيه عشره 

ورق دقائق عقربين بشكليعبر عن الساعات و ال .Patek Philippe , Tourbillon للماآينه و نقش آلمتى
من زجاج الصفير  -و يظهر من خالل ظهر الساعه الشفاف . ١٨ الشجر و أرقام بريجو من الذهب عيار

 حلقه األطباق المزخرفه و الجسور آذلك نظام التربيون المعقد و األحجار المثبته - المثبت بمسامير ربط
 .ذهبيه

  
تاتىالجديده من الذهب الوردى   10 Day Tourbillon 5101R آود رقم  Patek Philippe  ساعه

.حياآه يدويه مع قفل متماشى مع الساعه من الذهب الوردى  ىمع سوار من جلد التمساح ذى تقسيم آبير، ذ
تحل ساعه  آود رقم  5101R .محل الموديل السابق من البالتين ١٨ عيارالوردى الذهب  من
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 بيانات فنيه
 

10 Day Tourbillon 5101R Patek Philippe آود رقم 

28-20/222 REC 10 J SP IRM ملء يدوى مستطيله ، آاليبر  :الماآينه 
و ميناء ثانوى  ماآينه تربيون ، حفظ الطاقه عشره أيام ، مؤشر حفظ الطاقه

.للثوانى
مليمتر   ٢٠ X ٨ ٢ :بعاداأل

مليمتر ٦٫٣٠ :اإلرتفاع 
فى ترآيب التربيون جزء يدخل  ٧٢منها       ٢٣١ :عدد األجزاء

.حلقه مثبته فى ٦منها  ٢٩ :عدد األحجار
من خالل زنبرآين برميلين متصلين ) ساعه٢٤٠( أعوام  ١٠مضمونه لمده 
 على التوالى

:لطاقهحفظ ا

جيروماآس :اإلتزان
)هرتز٣( نصف إهتزازه فى الساعه  ٢١٦٠٠ :التردد
بريجو :ياي اإلتزان

دوره واحده فى الدقيقه :التربيون
للحصول على ملء آامل نحو مئه لفه من زر الملء :الملء

.ساعات و دقائق -  
عرض جانبى للثوانى عند مكان الساعه السادسه  -  
 .نيه عشرهمكان الساعه الثاحفظ الطاقه لعشره أيام عند عرض مؤشر  - 

:العرض

 :ينعوضملئ ذى زر
ضبط الوقتل: للخارج الجذب - 
 .لملء الحرآه: الدفع للداخل - 

:الوظائف

المواصفات

آريستال  جانب ثالثى األبعاد، ، ١٨ظرف من من الذهب الوردى عيار 
ظهر الساعه من آريستال الصفير مثبت بأربع ،  لمياهلمقاومه الصفير المحدب 

.مسامير ربط 
متر  ٣٠حتى عمق  لمياهلمقاومه  

:ظرف الساعه 

مليمتر  ٥١٫٧٠:                             )عبر الروابط(الطول 
مليمتر  ٣٨٫٠٠  ):         ١٢و الساعه  ٦بين الساعه (الطول 
مليمتر  ٢٩٫٦٠                        :                         العمق

مليمتر  ١٢٫٢٠):              بين الكريستال و الظهر(اإلرتفاع 
مليمتر  ١٣٫٤٥):    بين الكريستال والروابط(اإلرتفاع بالكامل

مليمتر  ٢٠٫٠٠:                                 العمق بين الروابط

:أبعاد ظرف الساعه
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نهاء عمودى بملمس الساتان،ا جتين لونيين من الذهبدر
آزور رمادى فضى  مع فضى أبيض يينجانبئين مينا 

 ١٨أرقام بريجو مثبته من الذهب الوردى عيار 
١٨عقربى ساعات و دقائق بشكل ورقه الشجر من الذهب الوردى عيار 

عداد دقائق أسود بشكل شريط القطار

:الميناء

 
مليمتر من ١٤مساح ذى تقسيم آبير، ذو حياآه يدويه مع قفل جلد التبنى من 

الذهب الوردى
:السوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


