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 Patek Philippe جينيف
 ٢٠٠٩نوفمبر 

 
 

حتفلت Patek Philippe الوقتلقراءه  فن الجميلالبمرة أخرى 
 

صممت و انتجت بالكامل جديدة كرونوجراف  يدساعه  إطالق فإن، Patek Philippe  شركهلبالنسبه
تحكمعمود عجلة اليظھر . لدى الماركه روح االبتكارو ستقالل إلا يؤكد  خرآ ھو مظھرفى ورش الشركه 

مع العديد من يبرز بوضوح  ، وجذوره بكل الفخر  CH 29-535 PS  كاليبرللماكينه التقليدية
 ظائف الأن تحسين توقيت وو التى تركز على   على براءة اختراع  الحاصله والتحسينات  االبتكارات
 الماكينه ه األنثوي ، فھذه المرأ قة إلى سحرانألو كتحيه خاصه من ا .أداء الكرونوجراف وموثوقية

 : اسمھا جاء   ومن ھنا نسائيهيد  ساعةموديل  في  األولىستظھر للمره  االستثنائيةالكرونوجراف 
الطويل االلتزاممن   Patek Philippe تاريخ فصال جديدا فيذلك  يبدألو. "لسيدات األولكرونوجراف ا"

. للسيدات الساعاتاألمد .حو ساعات السيداتن
. الميكانيكيةساعات الكرونوجراف جميع عشاق من طال انتظاره جديد  ھد عبفي الوقت نفسه فإنه يبشر و 

"لسيدات األولكرونوجراف ا"  7071R و الماكينه كود  CH 29-535 PS و قد ظھر كل من كاليبر
Patek Philippe على  و كان افتتاح صاالت عرض،  للمره األولى في باريس في أوائل نوفمبر

. المناسبه المثاليه لذلك  –و التى تم تجديدھا و إعاده تصميمھا بالكامل  فى الشھور األخيره  فوندوم بليس 
  

   براعةفى تأكيد  دورا محورياه طالما لعبت ساعات الكرونوجراف عقدالماكينت الممحفظة واسعة من من بين 
مع العديد من االبتكارات . ضبط الوقتقده وعالم صناعه الساعات  المعفي Patek Philippe ورياده

، فقد الشكل الجمالي  وبراءة اختراع ، فضال عن سعيھا المستمر من أجل الجمع بين األداء  التى تحمل التقنية
التى  ، تلك الفئهاألكثر احتراماالكرونوجراف لتصبح واحدا من صانعي  الشركه المتمركزه فى جينيف تطورت

تعد الكرونوجراف و التى ولدت فى عشرينيات القرن التاسع عشر   تحمل العديد عوامل التحدى الفنى ، حيث
.أيقونات الكمال في عصرنا الحديثأحد

 
 عالم الكرونوجراف اسم بارز في

 
Patek Philippe س كرونوميتر يياالتاسع عشر تصنع بالفعل مقفي النصف الثاني من القرن  تكان

الخاص الميكانزم و غالبا ما كان يتم ادماج . عقارب أجزاء الثانيهبدون  وأمع ، سواء  فريدة من نوعھا جيبلل
كان  .قائالدق مكرر أو التكرارىالتقويم التعقيدات الدقيقه مثل  قصيرة مع غيرھا منالزمنية الفترات القياس ب

ت ، حيث حصل١٨٧٨ باريس العالمي في عام رضمعفي  ترضالتى علساعات اثنين من اھذا ھو الحال في 
عداد  آلية عزل عن على براءة االختراع ١٨٩٣في عام  يضاً كما حصلت ا ، على الميدالية الذھبية الشركه

 -ثانوى  مذى ميكانز" مزدوجكرونوجراف "براءة اختراع عن جھاز  ١٩٠٢في عام أعقب ذلك و . قائدق
، ١٩٠٤في عام و . متزامن لسلسلة من القياسات الزمنية لمدد مختلفةتسجيل الاليسمح ب - بانتراتر سمى أيضاي

.ام لحظىقي ذىقائدقعدادعن ميكانزمعلى براءة اختراع Patek Philippe تصلح

Patek Philippe رائدة في مجال تكان عشرينيات القرن الماضىفى عندما اكتسبت ساعة اليد شعبية 
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كرونوجراف ذات عداد أجزاء  ساعة معصم بتصنيع قامت الشركة  ١٩٢٣م و فى عا. الكرونوجراف  تصغير
 أضيفت ساعة معصم ١٩٢٧ايه من عام و بد .في العالم امن نوعھ ىاألولالثانيه بناء على طلبيه خاصه و كانت 

.بانتظامھا جاتيتم إن التى جدول الساعاتعقارب أجزاء الثانيه الى بدون  وأمع الكرونوجراف 
مستديرة ، مربعة : و متعددهفي أشكال مختلفة  آرت ديكو ف تلك الساعات التى حملت تصميماتأظرو ظھرت 

أفضل كاليبر الكرونوجراف بنيت على ماكينات أساسيه أنتجھا . ، مستطيلة ، تونيو ، وعلى شكل وسادة
. ، روائع من الكمال الفني والجمالي في حد ذاتھا فى مجالھم حرفيونال

العصر الذھبي  القرن الماضى ھىثينيات منت حقبه الثالكان Patek Philippe لشركه بالنسبه
 بسيطة ، من بينھاكود لماكينات كرونوجراف  أحد عشر  هعوجمتضمنت الم. كرونوجرافال معصم اتساعل

ذات  ماكينات كرونوجراف، فضال عن ثالثة ١٩٣٤عامىالتى قدمت ف130 الماكينه الشھيره ذات كود 
فى نتجهالم  Patek Philippe الساعات فإن ساعات كرونوجراففي مجتمع جامعي. ثانيةأجزاء ال

 .سعارا قياسية في المزادات العالميةغالباً ما تحقق أ،اًھتمام و مطمعاھى محطمرحلة ما قبل الحرب 

كان  ي كثير من األحيانف. في التطور ھذه المجموعة الرائعةوفى خالل األربعينيات و الخمسينيات أستمرت 
و قدمت العديد من اإلصدارات  التكراريه مثل التقويمات لساعات الكرونوجراف إضافية تعقيداتيتم إضافه 
.المقاوم للمياهذات الظرف  1463 الساعه كود  بما في ذلك هلداخالالكالسيكية 

 
من خالل تقديم الكرونوجراف وقائعتاريخفصال جديدا في Patek Philippe فتحت ١٩٨٦في عام ،

تىلا ليمان نوفيل المبنيه على أساس ماكينه CH 27-70 كاليبرىيدوه ذات الشحن اللشھيرالماكينه ا
Patek Philippe  .الشركه صنعموأعيدت صياغتھا بالكامل في   شركها ليحصرو  ت خصيصاً نتجأ

ف ذى عداد أجزاء الثانيه يتضمن ميكانزم كرونوجرا براءة اختراعحصلت الشركه على  ١٩٩٦في عام و 
    .توقف مرات اللفالقضاء تماما على انحرافات معدل الدقة عندعزل تمكن من مزالج

عندما قامت بإنتاج  ماكينه  ذات عداد اھتماما كبيرا Patek Philippe ت، اجتذب ٢٠٠٥في عام
كاليبر ىيدوالماكينه ذات الشحن ال.قفى مجالھا على اإلطالنحافةاألكثرطار عموديإأجزاء الثانيه و 

طورت ماكينه كرونوجراف كانت أول،تنتج منھا عدد قليل فقط كل سنةو التى  CH R 27-525 PS
Patek Philippe ورشوصنعت بالكامل في 

ماكينه إطالقھا ألولالمشتاقين بھواةصبر ال Patek Philippe عوضتواحدة فقط ،و بعد ذلك بسنه 
على حتوىت  CH 28-520 IRM QA 24H ى تملكھا بالكامل كوديدوذات شحن ال .كرونوجراف

.براءة اختراعتقويم سنوى يحمل 
 

  يوم جديد لالحتفال
 

.خمس سنوات من أعمال التطويرمكافأه عنھذا العام CH 29-535 PS الماكينه كود اطالقيعد
 ماكينه كرونوجراف جديده ذات شحنالتي لديھا اآلن  و فى تاريخ روش الشركه  بل و أيضا معلما ھاما

 شركهقامت قد فللوصول الى ھذه النقطة ، .ى تم تطويرھا وتصنيعھا بالكامل في ورش الشركهيدو
مھارات وخبرة فريق عملھا لوضع آلية استثنائية تتوافق وفي لكلكاملبحشد  Patek Philippe

براء خالالتي ال تزال تعتبر من قبل و CH 27-70  تتفوق على الماكينه كودكثير من الحاالت
 فماكينه كاليبر: إال أن ھذه الجھود قد آتت ثمارھا . تم انتاجه على اإلطالق كاليبر أجمل ھواةالو

عالى شائبة واالنھاءا تقنيته ال تشوبھه ذاتاألسطوريھى خير خلف لتلك الماكينه  CH 29-535 PS
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Patek Philippe  .فلسفة الجودةھاون فى يعترف بالتالذي ال سفير الكمال من ىوھهالحرفي
  

باإلضافة إلى ذلك ، فالماكينه كود CH 29-535 PS جديد ر وجيليللمزيد من التطو اً جديدإطاراًخلقت
تقليدية وسوف تحل  كرونوجرافماكينهكو.دون تعقيدات اضافيةبومعليدل كرونوجراف ات من ساع

CH 27-70   كاليبر )ليمانتدريجيا محل الماكينه الحالية المبنيه على أساس ماكينه نوفيل 
شملو التى ت  Patek Philippe محفظةلھى إثراء جديد CH 29-535 PS  ماكينه كاليبرالف

.صدارات مختلفةمن اإل ٤٥   مجموع كاليبر أساسى و ٢١ اآلن

ىتقليدبناء كاليبر 

سمة مميزة ال شك  و ھى،ىعمودالراإلطاإلى مبدأ CH 29-535 PS  تصميم كاليبريستند
و تحتوى على عقرب غطاء مصقولالساعه بجيتوتم ت، Patek Philippe من  ،ة جميلة حقانكيامل

-األربعجيروماكس ذو  التوازنله عج .لحظى  قفزذى  دقيقة-٣٠ داعدكبير و ميناء ثانوى و  رافجكرونو
يتمكن الكاليبر من ). ذبذبه فى الساعه-نصف ٢٨٨٠٠(ھيرتز  ٤بمعدل  دقت أوضاع أربع نهدرجات المتضم
بشكل حرف  رافعةال مخلب . يكون الكرونوجراف فى حاله عمل عندماساعه  ٥٨( ساعة ٦٥حفظ الطاقه مده 

،  قائدقعداد ال جسرو  رافجكرونوال جمال التصميم أيضا إلى جسر عجلة مفردات متدت .المميز" إس"
مع اشارة الوقت  تزامنالتى تسھل كثيراً من ضبط الساعه لت ثانيةال-فيتوقوتحتوى الماكينه كذلك على إمكانيه 

.رسميةال

Patek Philippe دقيق لختم ساعكأن
 

االمتثال معنٮعلى  مثاالً دقيقاً التفاصيلصغرنزوال الى أالجديده CH 29-535 PS  تعد ماكينه كود
نموذجيةالراحة أعلى درجه للھا في مرحلة التطوير على مھندسيركز Patek Philippe لمعايير ختم

 بارعةالوالفكرة الكامنة وراء األشكال . لوظائف واعتمادية طويلة المدىللمستخدم ، مع إعطاء أولوية قصوى ل
زان الى إت برميللل تقليل االحتكاك وزيادة كفاءة نقل الطاقة من المحرك الرئيسي ىالتكوين والجسور ھ و

تلك دخر المھندسين جھدا لتقليل حجم يلم و  .و دقه القراءه األداءبما يقدم أعلى درجه من استقرار الساعة في 
طوير في سياق عملية الت. ملم ٢٩٫٦ملم فقط ، ويبلغ قطرھا٥٫٣٥شديدة التعقيد ، والتي يبلغ ارتفاعھاالماكينه

Patek Philippe لختم) اإلشرافية السلطه(مراقبة من أجزاء الماكينه على لجنه ال يتم عرض كل جزء
الى وضعتھا لجنه  صارمةو ال ستثنائية ه االوالجمالي همواصفات الفنيللتصنيع الللتأكد من امتثال جميع مكونات 

.الختم

تراث االبتكار

إلطار التحكم العمودى التقليديالتصميمتقوم على CH 29-535 PS أن الماكينه الرغم منعلى
 على براءة اختراع الحاصله االبتكارات من تحفة فنية رائعة تجمع ستة، فھى  وجهالم الحركهمخلب  نظامو 

 جميع المكونات األساسيةو الماكينه مھندساختبر  .لدى الشركه ھر روح اإلبداعامظھر من مظيمثل كل منھا 
األداء طول عمر و من شأنھا أن تحسن الدقة والموثوقية  لبحث عن حلول جديدةا ىوا فشرعو  رافجلكرونول

ھو كما و بساطه استخدامھا وظائفالدائما على سھولةتركيزھموظل.أثناء اإلستخدام لراحةو كذلك ا
Patek Philippe  وقبل ختموقت و منمنصوص عليه في مبادئ فن قياس ال
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CH 29-535 PS ماكينه ستة وراءالبراءات االختراع 

تمثل براءات اختراعو طلب في ست براءات اختراع CH 29-535 PS ماكينه تطوير هذروتمثلت
  .أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الكرونوجراف

  
  محسن األسنان الجانبي ) ١
  عرضت ألول (األسنان الجانبي  محسن ھى يتضمن ميكانيزم عجالت الكرونوجراف براءة اختراع حصرية 

 عند إطالق الماكينه ٢٠٠٥مرة في عام  CH R 27-525 PS العقرب فانه يزيل خطر قفز. )الرقيقة جدا
  في كال االتجاھين عند بدء القياس ، و يقلل من إھتزاز عقرب الكرونوجراف و يزيد من كفاءة نقل الطاقة ، 

 .و يقلل االحتكاك و إستھالك الماكينه
  

   ن مخلب الحركه وعجلة الكرونوجرافتحسين ترابط ضبط الحركه بي) ٢
يقوم بضبط الحركه بين أسنان عجلة المخلب وأسنان عجلة الكرونوجراف غطاء قرص عمودى المركزى 

كبير يعمل مباشرة مع مخلب الرافعة بدال من القرص الالمركزى التقليدي الواقع بجوار عجلة المخلب ، يتيح 
  .بين مخلب الحركه وعجلة الكرونوجرافضبط لھذا النظام الجديد ترابط أكثر دقة ل

الحاجزهرافعة و الرافعة التحسين التزامن بين مخلب ) ٣
و ماكينهمھندسوقد قام . الحاجزه عن طريق اإلطار العمودىرافعةو الرافعةالالتزامن بين مخلبيتمعادة

تقوم  تيبتركيب رافعة المخلب مع قطعة االصبع الالوسيطهالقضاء على ھذه الخطوةب  CH 29-535 PS
تتابع  ضبط دقةمن  ھذا الحل يبسط ويحسن. مباشرالحاجزه بشكل رافعة و ال رافعةالتزامن بين مخلب عمل ب

وعالوة . فقط لضبط نقطة واحدة بدال من اثنتين كما كان الحال في الماضيه يحتاج ساعصانع ال ألنالتحكم 
  .توقفتت وأبدأ القياسات الزمنية تعندما عقرب الكرونوجراف  ع قفزنعلى ذلك ، فإن ھذا النھج يم

  
للخارج  همثقوبال قائدقعداد ال هكام) ٤

توقيت الستجابة ألمر إعادة ضبط إلاعند  مفاجئة العرقلة ذات فتح تمنع ال جديدة قائدقعداد  هكامتم إبتكار 
.وبالتالي يقلل ارتجاف اليد بشكل ملحوظ

 لذاتيالضبط ا عند قطة الصفرالعودة الى ن مطارق) ٥
نظام ضبط ذاتي  يجعل من غير الضروري تعديل وظيفة ب الكرونوجرافمطارق إعادة ضبط توقيت  زيجھتم ت

. ميكانيكيا وبالتالي يزيد من موثوقية اآللية ائقمطرقة الدق

 ألحجاربين ا همطارق متمحور) ٦
ق على ائدقال اني ووثال لكل من مطارق عمه باألحجارمد ثنائية منفصلة تحامالالماكينه بوزود المھندسون 

ھذا يضمن  . به مع الزنبرك لخاص به كذلك القلب الخاصة هكامه قباله طوضغمكل مطرقة . المحور نفس
.ويحسن نعومة التناوب محاذاة االتجاه الرأسي على وجه التحديد بمطارق ال النظام أن تبقى

خاصةمواصفات عبقريه 
تأثيرھا ال يقلاألخرى التي المواصفات الرائعه  ا منعددكذلك  CH 29- 535 PS يعرض بناء ماكينه

راف جالكرونوة ينكماالمرتبطة بتطوير  هستالبراءات االختراعات عن تأثير  وظائفھا يجابي على أداءاإل
شبه عداد من الميمه فى تص بكثير هبوأكثر صعوي ھذحظي الللادقيقةعاد الثالثين واحد منھم ھو.الجديدة
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أجزاء من الثانية ، بق الصغير ائالدقبتحسين عمل  عقرب ذكي الھذا الجھاز يقوم . المستمرأو العداد حظي للا
مثال آخر ھو عجلة قيادة . القراءةوضوح القياس بدرجه كبيره جداً إضافه الى زياده  دقةرفع دى إلى يؤمما 

 ضروري أن يتم تجميعھا بشكل منفصلالقطار ، وليس من البصورة مباشرة في ندمجه م ىراف فھجالكرونو
. رافجوظائف الكرونومن درجه اإلعتماديه على ھذا البناء و قد  رفع . صانع الساعه من قبل

الدقة التي ال تضاھى
 

األجيال السابقه من مصنعى ساعاتدرايةالجديده  بين خبره و CH 29-535 PS  تجمع الماكينه
  Patek Philippe  لمصنعى سمح ھذه االبتكاراتت.يل من براءات اختراع التكنولوجياتأحدث جو 

  فقط ال يخاطب ذلك . القياس دقةت أعلى  من تحقيق معدال الساعه و  وظائفتحسين  التركيز على ب الساعات
Patek Philippe  توقعات العمالء ولكن أيضا تضمن االمتثال لمعايير الدقة الصارمة لختم  

 
     
  Patek Philippe  ختم مقتطفات من توجيھات  

  
  في سياق مختلف المستويات إلنجاز العمل ، يتم اختبار معدل دقة ساعات"  Patek Philippe  في كل

  معدل تتم مع المحاكاة الحركية و يجب أنالواالختيار النھائي لدقة.ماكينات كامله التجميعالخام والھيئهمن
:Patek Philippe   لدى  معايير الدقةمن مع ما يلي  تماشى النتائجت  

  
 ٢٤ثانية في  ٢+و ٣-ملم أو أكثر ، ال بد من دقة معدل تقع ضمن نطاق  ٢٠للحصول على كاليبر بأقطار من • 

  ).مقربة إلى أعداد صحيحة(ساعة 

 
الكبير ىالتحدي الجمال

  بتراثكما يليق Patek Philippe هفماكين CH 29-535 PS  مرجعيةتقدم نفسھا على أنھا نقطة 
والجسور القديمة الطراز ،  مكوناتللقة اآلسرة اناأل البارزةتتضمن مواصفاتھا  .لجمال الصنعة والحرفية جديدة

  ئه فىنھايتم إ صغيراكل سطح ، مھما كان  .شريطية جنيفزخرفه  ھازينھا و يو صقل بھايشطت التي يتم بدقة
فإن أيا من Patek Philippe ختموامتثاال لمعايير.ىيدوبشكلمعظمھايم خطوات عديدة متتالية ، 

 .و دقه أداء الماكينهالمة الوظيفيةالسشكل من األشكال معأعمال الزخرفه ال تتداخل بأى

أولى ساعات كرونوجراف اليد التى تختار "لسيدات األولكرونوجراف ا" 7071R  تعد الساعه كود
 .فى موديل ساعه نسائيه ول مرةھا ألروظھب الحتفالا

ھاو صنعت ھاصممتخاصة تلك التي  ، و قدهتعالمساعات اليد الولع ب قد اكتشف المزيد والمزيد من النساء
Patek Philippe  ىوظيفاألداء ال إلى  باألساس نانجذابھيكون . وقتوفقا ألرقى تقاليد فن قياس ال

طالق أحدث إل  Patek Philippe الذى دفع وھذا ھو السبب ، لساعات الكرونوجرافى مغرال والجمال
"لسيدات األولكرونوجراف ا" 7071R  الكود  .ساعه نسائيه في شكلجذاب الجاھا من ھذا التعقيد انتإ

.يثري مجموعة الشركه من الساعات األنيقة والمعقدة المصممه خصيصاً للمعصم أنثوي الرقيق
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 اقهاألندرس ال ينسى في 

الساعه أتيتى تعود الى ثالثينيات القرن الماضى تال Patek Philippe مستوحاة من ساعات آرت ديكو
ال يمكن أن تنتجه قابل للتقليدال غيردائريه تعقيدھا المتفردزواياذاتوسادةفى شكل أنيقة ،  7071R كود

قيراط ،  و ھو المعدن  ١٨الوردى من عيار  إال أيدى أمھر الحرفيين ، والتصميم المعاصر يثريه دفء الذھب
األزرار المستطيلة التى تشغل وظائف الكرونوجراف تم تصميم . النفيس الوحيد الذى صنعت منه الساعه

. إرتفاعھا بشكل مريح لليد عند القيام بملءالساعه بإستخدام غطائھا المخزز

و تحتوى على مينائين جانبيين األول . عند المركزأو أسود مع زخرفه جلوشا  ىيأتى الميناء من األوبلن الفض
الى جانب  و يقع كال المينائين الجانبيين بجانب المركز قليال. للثوانى الصغيرة و اآلخر لعداد الثالثين دقيقة

يتأكيد ھذا الترتيب غير عادي من جانب التوازن الالمتكافئ للمينائين الجانبيين و عداد . لعقارب الكبيرةامحور 
عقارب الدقائق و الساعات على شكل أوراق الشجر من الذھب الوردى مع طالء براق ،  األرقام . دقائقال

الرومانية الممدوده ، عقرب الكرونوجراف على شكل السھم ، عقارب المينائين الجانبيين الدقيقه فى شكل 
يعاً على وضوح عالى تفاصيل خاصه تساعد جم  السكة الحديدائق بشكل خط دقعداد ال مسارو  ھراوةال

.ات الساعهءلقرا

الساعه نفسھا، تحمل الماكينه ال تقل خصوصيه و تميز األحجار الكريمه المرصعه للساعه عن خصوصيه
أمھر الميناء الدائرى ، رصعھا ببراعهمن أحجار الماس ذات القطع الدائرى تعانق ١٣٦  7071R كود

االلعاب ك األلوان الجذابةب تشعل الساعه من كريستال الصفير اجزجلالقبة البلورية حرفيو المجوھرات تحت 
.لتلك الماكينه المعقد ضيف لمسة رقيقة من سحرھا األنثويتوالنسائى  المعصمه قناأل مكملةً◌ً  النارية

الساعه توفر به لقمععروات  علىترتبط بالساعه لتمساح يدوياً من جلد ا همخيطال أخرى فالسوارات  من جھة
.وىثنمعصم األه و الراحه للالفخام

 ھاميمصمھا و توضعتم  –، الميناء ، السوار و األحجار الكريمه  ظرف الساعه –جميع العناصر الخارجية 
في الساعات  نطبق على للجوده ي صارمة للغاية، وعد فريد من نوعةالختم باتيك فيليب  وفقا ألحكامائھا وانھ

. مجملھا 

CH 29-535 PS  الجديدهل الماكينهجمال ظھر الساعه الشفاف من كريستال الصفيريبدو من خال  
و حالياً فإن تلك . جزء ٢٦٩البالغ عددھم  ألجزائھا  سرو التناغم اآل رشيقةو الزخرفه ال نيقةتھا األھندسب

...السيدات أوال:كما يقول المثل. هالماكينه متاحه فقط فى ساعه نسائي
 

ھاتجديدألول مره بعد في باريس  Patek Philippe صاالت عرضظھور عالمى ل
  

كرونوجراف"  7071R  الجديده و ساعه CH 29-535 PS ظھرت كالً من  ساعه كرونوجراف
في Patek Philippe ح صاالت عرضاتتفإإعادةاإلحتفال ببمناسبةاوائل نوفمبرفى  "لسيدات األولا  

 عناوين في عالممن ألمع ال على رقم عشره بليس فوندوم واحد ١٩٩٥ أنشئ في عامون الذى صاليقع ال .باريس 
 زوارتستطيع أن تقدم للتصميمھا كليا ه داصاالت العرض ، وتجديدھا ، وأعتوسيع اآلن ، وقد تم  . األناقه

فى  أجواء آرت ديكوروح  سنف في باريسيحمل الموقع  .ترحيب، والترف والراحة وال المساحهلمزيد من  ا
ما يقرب من على  طابقينفى  عمالء والمتذوقينبال ترحيبيتم ال .ت باتيك فيليب في لندن ونيويوركصالونا

 .فى ھذا المكان روح االبتكار والتقاليد التي تسود في جنيفيمكن فعليا لمس.ضعفي مساحة الطابق السابق
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  الساعات ، فموقع ا المحراب لصناعه ھي واحة مغرية للعمالء الدوليين الذين يزورون ھذبينما
 Patek Philippe  أيضا دعوة دائمة إلى المجموعة المتنامية من عشاق الساعاتيمدد.على بليس فوندوم

 .هإبداعاتين بلمفتونافي باريس في مختلف أنحاء فرنسا 
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 بيانات فنيه
 

 7071R كرونوجراف كود رقم

Caliber CH 29-535 PS  كاليبر   :الماكينه 
،  رافجكرونو عموديه ، عقرب عجلةذو  رافجكرونوماكينه شحن يدوى ، 

  .دقيقةثوان جانبيه لعداد الثالثين 
  

  
 :القطر مليمتر٢٩٫٦٠
  :اإلرتفاع  مليمتر٥٫٣٥
  :عدد األجزاء جزء  ٢٦٩
  :عدد األحجار ٣٣
  :حفظ الطاقه ساعه٦٥

    
  :اإلتزان  أربع مكابح جيروماكس ، أربع نقاط اتزان

 :التردد  )ھرتز٤(نصف إھتزازه فى الساعه٢٨٨٠٠
  :ياي اإلتزان  بريجو

  
  :ذى وضعين ءزرمل

  .لملء الحركه: الدفع للداخل - 
  لضبط الوقت ، و أيقاف الثوانى: الجذب للخارج - 

  :الوظائف

  
  ساعات  و دقائق مركزيه -  
 رافجكرونوربعق - 

  :العرض

  
  :ميناءات جانبيه
   ٤و الساعه  ٣بين الساعه  دقيقةعداد الثالثين 

  ٩و الساعه  ٨ثوان جانبيه بين الساعه 
  

  
  ٢ايقاف عند الساعه /تشغيل رافجكرونو
 ٤اعاده تعيين عند الساعهرافجكرونو

  :األزرار

  
  :الدمغه ختم جينيف
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  المواصفات 
، كريستال الصفير لزجاج الساعه ،  ١٨ف من من الذھب الوردى عيار ظر

  .ظھر الساعه من كريستال الصفير مثبت بأربع مسامير ربط  مصقوله
  :ظرف الساعه 

  
  مليمتر   ٣٥):  ٩و الساعه  ٣بين الساعه ( العمق 
  مليمتر  ٣٩):    ١٢و الساعه  ٦بين الساعه (الطول 
  مليمتر  ١٠٫٩٥: اإلرتفاع

 مليمتر ١٨٫٢٠:  العمق بين الروابط

  :أبعاد ظرف الساعه

  
  الجلوشا" لھيب"درجتين لونيتين من األوبلين الفضى أو من األسود بنقش 
  عداد دقائق ذى محيط مزخرف فى شكل شريط القطار

  :الميناء

  
    ميناء األوبلين الفضى 

  ثمانيه عالمات ساعات باللون البنى
الوردى مع الذھب  الشجر من على شكل أوراقلساعات ائق و ادقعقارب ال
  طالء براق

ميناءات جانبيه بجانب المركز   ، يقابله السھمشكل  راف علىجالكرونو عقرب
  :قليال مطليه باللون البنى ، و من اللون األبيض مع زخرفه جلوشا الدائريه

  يوازن الطالء البنى ھراوةعقرب ثوانى بشكل ال -
  يوازن الطالء البنى ھراوةل العداد دقائق بشك -
  

  

  الجلوشا" لھيب"ميناء األوبلين األسود بنقش 
  ١٨الوردى عيار الذھب من  ھراوةثمانيه عالمات ساعات  مركبه بشكل ال

مع  ١٨الوردى عيار الذھب الشجر من  أوراقعقارب ثوانى و دقائق  بشكل 
  طالء براق

  األبيضمطلى باللون  السھمشكل  راف علىجالكرونو عقرب
  ميناءات جانبيه بجانب المركز قليال بنقش الجلوشا دائرياً 

  ١٨الوردى عيار الذھب من  ھراوةعقرب ثوانى متوازن بشكل ال -
  ١٨الوردى عيار الذھب منھراوةعداد دقائق متوازن بشكل ال-

  

  
ماسه مستديره مرصعه على الحافه   ١٣٦حوالى  ( قيراط  ٠٫٥٨نحو  

  )ءالخارجيه للمينا
  :األحجار الكريمه

  
موديل ذى الميناء األسود ، المعة لل غير بيضاء،  لتمساحيدوياً من جلد ا حاكهم

الذھب موديل ذى الميناء األبيض ، ابزيم ذى شوكه للو بنى ذى حياكه بيضاء 
 للقفل١٨الوردى عيار

  :السوارات

 


