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Patek Philippe جنيف ،   
     

     ٢٠١٠ مارس
     

Patek Philippe رآز الإلهتمام على الكرونوجرافي   
     
 ذات        CH 29-535 PS ماآينه آرونوجراف  –و بعد طول انتظار  – ٢٠٠٩ في نوفمبر Patek Philippe قدم

 تلك ، حيث أآدت و هو عيار تم تصميمه و تصنيعه بالكامل بالشرآه  .مخلب األفقيالو ىمع عجلة العمود الكالسيكالملء اليدوى 
 7071R  موديل لساعه نسائيه ، وهى الساعه  آود الول مرة في بأنها ستظهر  لمواالمهتمين حين ع مراقبينللالماآينه 

ى نواياه فسيكشف الصانع عن حقيقه  في الواقع ،.  عه سيدات تيقنوا من أنه بالفعل سبق  و فتح جديدلتكون أول آرونوجراف لسا
لم يسبق انه  التي من المحتمل جدا و مختلفةعيارات مع ثالثة  من الكرونوجراف اطالق االلعاب النارية  :  ٢٠١٠عالم بازل  معرض 

  قياس الزمن ، مما جعل عام فى البراعة التقنية والكفاءة في االسلوب ، والخبرةبل هو مظهر من مظاهر . الكمال لها مثيل في نطاق
   .Patek Philippeالكرونوجراف لدى عام ٢٠١٠

     
  ى ذو الملء اليدوىلاراف الرججالكرونو:  5170J كودال
     

  .ًا ألقصى درجه ممكنه لكرونوجراف آالسيكي يأتى  5170Jفالكودوالمتذوقين ،  نجامعيالآما آان متوقعا من قبل العديد من 
 CH 29-535 PS عيار و يبنى على ماآينه آرونوجراف ملم  ٣٩ األصفر يبلغ قطره يأتى فى ظرف ساعه من الذهب

 الضواغط آاالترافا ودائرى بنفس شكل النمط الكالسيكي ال على 5170J ظرف الساعه للكود الجديدتصميم . لنفس الصانع
 التى انتجها فى األربعينيات و التى ال تزال  Patek Philippe بساعات آرونوجراف ر واضح يلة الشكل هو تذآمستطيال
ألنها وضعت من و إثاره لهواه جمع الساعات القيمه  تشويقعنصر الجديدة  ماآينهالتعد . مزاداتالكنوز األبرز في البين  نم. تعد

ا لهفى داخل الشرآه و التى مث" بالكامل"تصنيع الساعه الفجوة األخيرة في محفظة ذلك بغلق ورش الشرآه لت األلف إلى الياء في
عمود ومخلب ال-ماآينه آرونوجراف ذاتيه الملء ذات ضاغطين  و توجيه عجله. اإلفتقار لتصنيع العيارات بداخل الشرآه من قبل 

،  تلك الصناعه حداثةتسهم بقوه فى من التحسينات التقنية التي  على براءة اختراع ، والعديدحاصله ابتكارات و تحتوى على سته . أفقي
 . مذهلاستقرار محققه معدل ) هرتز٤(الساعة نصف ذبذبه فى  ٢٨٠٠٠ه يعمل على تردد قدرتو
     
 آرونوجراف أجزاء الثانيه فى ظرف ساعه من الصلب:  5950A كودال
    

  . تفوقًا مهنيًا ملحوظًا   CHR 27-525 PS اف أجزاء الثانيه عيارآرونوجر حققت ساعه ، ٢٠٠٥ في عاممنذ إطالقها 
اليزال تصنيعها يتم ، وساعه  تم انتاجها على اإلطالق نحف أزال تال ا من األمام إلى الخلف ، فإنه ملم ٥٫٢٥يبلغ ارتفاعها بالكاد نحو 

 Patek Philippe و قد طورت. الصلبمن الدرع ذلك هو ا بالفعل ثورييعد ما و . بشكل منفصل لكل قطعه على حده
حتى عمق لماء اقاوم ظرف الساعه على شكل الوساده و ت. ةنفيسالمعادن ال منالمواد التى يتم استخدامها فى تصنيع ظرف الساعه 

ود فى نافذه عرض من آريستال الصفير يمثلها ظهر الساعه الشفاف و الذى يحمل نفس التحدب الموج حتوي على تمترا وثالثون 
الجزء المعدنى وبالفعل فهذا العيار المتطور الذى يحمل ماآينه بتلك الدقه تم تنعيم و ترآيب أجزائها المعدنيه بالكامل بشكل يدوى 

وراق ألالنقوش الدقيقة تناغم الفن الميكروميكانيكى على وجه الساعه حيث تم حفر  ستكمل، يالعرض  السخاء فى نافذه يستحق فعال هذا
 .للميناء تزين الزوايا األربعل الشجر
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  آرونوجراف أجزاء الثانيه مع التقويم التكرارى:  5951P كودال
     

 لكرونوجراف PS 525-27 لماآينه  متعددةالمواهب التثبت تأتى ل   Patek Philippe تلك الساعه هى تحفه اخرى من
 فهى ال تقوم فقط بدفع حرآه ساعه الكرونوجراف،  5951P آود فتلك الماآينه تقوم بوظيفه آبرى فى الساعه.  أجزاء الثانيه

قد آان من الطبيعى ان يتطلب ذلك عيار المضيف ، فو نظرًا للنحول غير التمتوازن لل .و لكنها تقوم آذلك بدفع آليه التقويم التكرارى 
ملم   ٧٫٣ بارتفاع إجمالي يبلغلمحصله ماآينه آانت ا ومن المطورين السعى لوضع مكونات الساعه و اآتنازها فى أقل مساحه ممكنه 

يحمل ظهره   ٩٥٠حقه فقد تم وضع الماآينه فى ظرف ساعه بشكل الوساده مصنوع من البالتين   هذا االنجاز الرائع يوفى ل و . فقط
 .نافذه عرض من آريستال الصفير تسمح بعرض حرآه الماآينه

  
 جديد ميناءالبالتين مع  منالتقويم السنوي آرونوجراف :  5960P كودال
 
 ساعات من بين من أآثر تقد صنفو قياس الزمن ،  مجال الآثر شعبية فيتعقيدات اجمع هذه الساعة بين اثنين من الت

Patek Philippe  و  مصقول من البالتينيأتى هذا اإلصدار فى ظرف ساعه  .  ٢٠٠٦  ي عاممنذ تدشينها ف طالقاإل على مبيعًا
 .  لتكمل بمظهرها الجديد نجاح الموديلين السابقين للساعه ميناء بنقش شروق الشمس من األزرق غير الالمع 

 الكالسيكي الكرونوجراف  على مفهوملنفس الصانع  CH 28-520 IRM QA 24H الماآينهمع آلية عجلة العمود، تعتمد  
مخلب فهى تتضمن : اثنين من أصول المعاصرة آذلك و قد تم منحها . ا الجزءأمر ال بد منه في هذ و الذى يعد فى هذه الحاله  تحكملل

آما نيقة األوالجسور و ف يدويًا مشطوالالصلب من عتالت ماآينه ذات مثالية لال مثل هذه الترآيبه و .  الملءهو ذاتي   قرص أفقي
 . الصفير المثبته بمسامير الربط على ظهر الساعه تالآريسالذى تحققه النافذه الشفافه من جنيف تستحق العرض ائط شرأناقه تقنيه 

     
  من الجلد سوارعلى 5N الوردىالذهب من  نوتيلوس آرونوجراف:  5980R كودال
     
 و ظرف من الجلد البني سوار نوتيلوس على الطبيعيه لساعه قةانتلك األ   Patek Philippe يقدم على اإلطالقألول ا مرةلل

 إشعاعًا من الذآوره مزيد من الحمرة ، وبالتاليقيراط الذى يتمتع ب ١٨ يار ع 5N الوردىالذهب من . معدن الثمينال ساعه من
ائق  دقات و الساعيه  التى يتم استخدامها لعمل عالمات الساعات المشعه و عقارب الالذهبيكه سبالنفس   .عن الذهب الوردى المتداول 

بني من ى الداآن الالبني يتدرج الميناء فى اللون من ال. التمساح الذى يؤمن السوار البنى من جلد و آذلك فى قفل التثبيت العملى 
عداد مونوآونتر وحيد عند مكان الساعه السادسه   و. السمات المميزة لنوتيلوس، تعد آلتاهما من  أفقيمع نقش  الخارج إلى الداخل 
 . اإليقاف ساعة حاله  مرور الدقائق والساعات في  توضيحمرآزية ل ، وثالثة جداولين مختلفن ييميزه عقربين من لون

بالكامل بداخل  وضعت . والتاريخ فاليباكوظيفة  و  CH 28-520 C ذاتيه الملء عجلة العمودتجمع الساعه ببراعه بين ماآينه 
 نوتيلوسه الذآرى الثالثين لساعه بمناسب ٢٠٠٦ظهرت الماآينه للمره األولى فى عام   و قد   Patek Philippe ورش شرآه

يمكنه أن شكل دائم ، وبالتالي اقه مستمره و برشتحرك بخفه و يفإن عقرب الكرونوجراف بفضل مخلب القرص منخفض االحتكاك و 
الذهب عيار تظهر تلك الماآينه األنيقه بكل تفاصيلها و التى تم انهائها بالكامل بشكل يدوى من .    ى العادىانوثيعمل عمل عقرب ال

تحمل الساعه زر ضبط  يربط لألسفل . من خالل الظهر الشفاف للساعه من آريستال الصفيرالدوار و آذلك قلب الملء  قيراط  ٢١
 . متر ١٢٠حتى عمق للماء ه ومقاوم

     
 جديد و ميناءنوتيلوس من الفوالذ مع سوار من الفوالذ  آرونوجراف:    5980/1A الكود

     
  الساعه الجديده آرونوجراف داخلبمع عجلة العمود ذات الملء اليدوى  المتقدمة CH 28-520 C آرونوجرافآينه تنبض ما
 يتكامل لتعكس مظهر جديد ، الستانليس ستيل الفوالذ المقاوم للصدأ ظرف ساعه و سوار من مع .  5980/1Aآود   نوتيلوس

راف الجديد هو مثال آخر على جوالكرونو. ٢٠٠٦التى تم اصدارها فى عام  افآرونوجر لساعه  زرقاألمع الميناء بشكل مثالي 
نمط لى عالميناء الذى أعيد تصميمه . الحيويه فى نفس الوقتبسيطة والتعديالت بعضًا من الاجراء بساعة الشخصية  تحول امكانيه

مع الثالثه  الساعة، و تقع فتحه التاريخ عند مكان هامش ال ألسود علىالى اوسط المن الفحم الرمادي في تم تدريجه لونيًا  هنقوش األفقيال
و الواضحه  القراءة السهلةتضمن  مميزة من الذهب األبيضات و العقارب البراقه الساعال عالمات .على خلفية سوداء اءبيض رقامأ

 ادسه يمكن من القراءه السريعه لقياس عداد مونوآونتر وحيد عند مكان الساعه الس و. ،  متداخلةعدادات على ثالثة عقربين . للوقت
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 حتى عمق لماء اقاوم الستانليس ستيل ت الفوالذ المقاوم للصدأالجديده من  5980/1A كودالساعه .  الوقت فى لمحه واحده 
الفوالذ  من سوار مع الساعة و يتضح جمال حرآه الماآينه من خالل نافذه ظهر الساعه الشفاف من زجاج الصفير ، تأتى  .متر ١٢٠

 . يغلق بطريقه الثنى قفل والمقاوم للصدأ 
 
 

  
 
 
 


