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     بيان صحفي 
     

     ٢٠١٠عالم بازل 
     

Patek Philippe جنيف ،    
     

     ٢٠١٠ مارس
     

  . 5950A ألجزاء الثانيه  آود Patek Philippeآرونوجراف
     تجلياته أفخمالفوالذ في  

     
 تقديمه لم يسبق جديدا امفهوم، ألجزاء الثانيه   5950A كرونوجراف  الجديد آودمن خالل ال  Patek Philippe يقدم

الفوالذ المقاوم للصدأ الكرونوجراف البالغ النحافه و الذى تم تشكيله يدويًا و ظرف الساعه من الجمع بين بهذا األسلوب من قبل اال وهو 
 .آماده قائمه بذاتها لصناعه ظرف الساعه الكروم والفوالذتعزيزا إلستخدام ) لستانليس ستيلا(
درجاته مختلف بوالذهب أالبالتين فى عالم صناعه الساعات اليوم باحترامًا آبيرًا ال يقل عما يتمتع به والفوالذ المقاوم للصدأ يحظى  

 ه ، و من نوتيلوس األسطوريبشكل رائع ، و النجاح الواسع لالماس لفعل الساعات النسائيه المرصعه بباه تهذا هو ما أآد و. اللونيه
 الستانليس ستيل   Patek Philippe و التى انبهرت أول ما إنبهرت بساعات مثيرة لإلعجابات السجالت دار المزادخالل 

 لدىالساعات يتعامل به صناع  لعميق الذي و التقدير ااالحترام مالحظه يمكن بسهوله شديه  التاريخيه التى تعود لحقبه األربعينيات
Patek Philippe    جنيفالتى أنتجها الصانع فى راف جالكرونوينه ماآنظر إلى بال) الستانليس ستيل(الفوالذ المقاوم للصدأ مع 

. آما يمكن أن تكون براعةمن القصوى من العيارات المصنوعه من الصلب بدقه و بالدرجه الآل جزء تم انهاء . من خالل عدسة مكبرة
 يه آذلك فى ظرف من ه و البراعه فى اإلنهاء  متألقه بمكونها من الصلب أن توضع فى النهادقماآينه بهذه الفمن المنطقي أن 
 اتخذ) ، الكلمة الفرنسية للفوالذ acier عن آلمه  Aيعبر حرف  (   5950A مع الكود. الستانليس ستيل

Patek Philippe   4~ و توينتى  آما فعل منذ فترة طويلة مع نوتيلوسا قرارا ذآي® 
     

  أآثر ماآينات أجزاء الثانيه نحافة فى العالم CHR 27-525 PSالعيار
     

 أآثر نحافة ، حيث أنه  ثانيةألجزاء ال لجديدا   Patek Philippeلكرونوجراف   من السمات البارزةا واحديعد ظرف الساعه 
 CHR 27-525 PSرائعةاآينه المالويرجع ذلك إلى . عقارب ثالثةلمتداوله ذات الأظرف الساعات امن العديد من  بكثير

  عجلة عمود ألنحف عيار لساعه آرونوجراف  ذى ٢٠٠٥ ل رقما قياسيا عالميا جديدا في عاميسجالتى تمكن الصانع عن طريقها من ت
  ٢٧، القطر أجزاء الثانيهآرونوجراف  :  يروي قصةعيار فإختيار ال   Patek Philippe آالعادة في .تم تصنيعه على اإلطالق

 ).أى الثوانى الصغيره الفرنسيةب petite secondeنم PS حرفى (ملم ، ميناء جانبى للثوانى ،  ٥٫٢٥ملم، اإلرتفاع  
 ومع .  رونوجراف هذهذه األولويه األولى و القصوى اال وهى ماآينه للكلتطوير هخصيصًا  ٢٠٠٣ عام تعيين إدارة مستقلة فيوقد تم 

   Patek Philippeلعيارات آرونوجرافذلك ، فإن هدفها لم يكن آسر الرقم القياسي العالمي ، بل آان استكشاف حلول مبتكرة 
. عمدفيتخذ شكل المباشرة ترس و الذى يدفعه  ستمرالذى يعمل بشكل م دقيقة عداد الستون  جديدة الحقائق الوآان واحد من . في المستقبل

عداد  جذعه بقوه و بحريه على عندما تكون الكرونوجراف  فى حاله عمل تحصل عجله عداد الدقائق على الطاقه من عجله الضبط المعلق
القوة التي تبذلها .ى اثنين من يايات االحتكاك الواقعه بين عجله عداد الدقائق و بين جذع عجله الضبط نقل الطاقة عل يعتمد   .الدقائق 

يايات االحتكاك على جذع عجله الضبط لمنع اهتزازات عقرب الكرونوجراف  يتم تعويضها من خالل القضاء على االحتكاك بين عجله 
مطرقة يكون الكرونوجراف  فى حاله عمل تقوم الفرامل بمسك عجله عداد الدقائق أو عندما ال . عداد الدقائق و بين جذع عجله الضبط 

 . يايات االحتكاكبين فيما يستطيع جذع عجله الضبط السكون بحريه  الصفرنقطه العودة إلى 
تكافؤ التلقائي اليضا يوفر أ هاالرتفاع ولكنفهو ال يقلل فقط من يضرب عصفورين بحجر واحد ، الماآينه بهذا الشكل وهكذا ، فإن تصميم 

 .عمل الكرونوجرافتشغيل وتوقف  حالتى عزم الدوران بين الفتخإل
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 ى مختبر زمنيًاتسنين هندس
 

لحاصل على ا الكرونوجراف لعجالتى هندسال تسنينتتمتع ماآينه راتربانت النحيفه جدا بصفه أساسيه أخرى تضاف لمميزاتها وهى ال
بحرآه دواره عندما  سنانتقوم األ ختراع ،إلبراءة اذى  تسنينالبفضل  ). ىانوعجالت القيادة ، والقابض ، و الث(برائه اختراع خاصه 

ظيفى العام لماآينه واألداء الويحسن اإلستهالك  يقللتكون فى حاله اشتباك بدال من الحك فى بعضهم البعض و الذى من شأنه أن 
 :الكرونوجراف

  قاعدةعند االحتكاك ياي سببها يالتي  ه فى العزمخسارالويقلل من  لكرونوجرافعقرب ايقمع اهتزاز  التقليل من ردة فعل 
 . الماآينه

   عندما يتم تشغيل فى العمل   الكرونوجرافعجلة مخلب مع عجلة  مشارآةالناجم عن منع  اإلرتجاف أو العوده للبدايه
 . الكرونوجراف

  أثناء العملاألسنان احتكاك  التقليل من خطر . 
 حتكاكتحسين الكفاءة وتقليل اإلو الذى قام ب ،ه جناحاألمنع التقاء األسنان ب. 

 . ى قيمتهامع الحفاظ علألداء الساعه  طويلة العتمادية إلامن  و القطعه  عمر من آل هذه المزايازيد ت 
 
     

   ىتلو اآلخر هواحدمصنوعه بحرفيه 
     

 يدويًا بشكل آامل بحرفيه عاليه بورش الشرآه ، أحد معاقل صناعه    CHR 27-525 PS ه من ماآيناتتصنيع آل واحديتم 
 ائها لكل قطعه هنوا  هاليعدتو و هاصقل فها وشطو ها برد يتم بشكل فرديمتعدده  مكوناته من تألف آل واحدت. الساعات الراقيه بجينيف

   repassage en blancفى عمليه تسمىجزاء جاهزة يتم تجميعها األتكون جميع و بعد أن . على حده
  الماآينهآل أجزاء  تنظيف، و بمجرد أن يتم  آلها مرة أخرىالماآينه  تفكيكيتم في وقت الحق  و . وظائفاليتم بعد ذلك اختبار جميع ل

  Patek Philippe التقليدية خلقالسلفيه وبالتالي ، و باستخدام أساليب اإلنتاج   .وصقلها هاميشحللمره الثانيه و ت تجميعهايتم بدقة ، 
 .ن ذوي الذوق الرفيعلخبراء ما التوقعات حتىآل  قياس الزمن التي تتجاوز قطع روائع

     
     نبيلالالصلب 

     
 ماآينه الكرونوجراف عاليه النحافه ذات أجزاء الثانيه التى نتحدث عنها هنا بداخل ظرفمثل عاده ما يتم وضع روائع قياس الزمن 

 عندما أطلق ١٩٧٦عه ، ففى عام هو المفاجآت غير المتوق  Patek Philippeولكن من أآثر ما يميز.  المعادن الثمينةساعه من 
و تلتها ساعه توينتى  ."أغلى الساعات في العالم مصنوعة من الصلب ه منواحد: "نوتيلوس مع عنوانا استفزازيا تحفته الرائعه لموديل 

 أجزاء الثانيه  آودنحن أمام ساعه الكرونوجراف  من الفوالذ والماس واآلن مبتكره ترآيبة جديدة فى التسعينيات فى  ® 4~
5950A  مترا ٣٠حتى عمق  للماء  مقاومال) ستانليس ستيل( الفوالذ المقاوم للصدأفى ظرف ساعه على شكل الوساده من . 

حيث تفخر . و آذلك الحال بالنسبه لظهر الساعه الشفاف  ومحدب قليال آذلك شكل وسادةالصفير  آريستالو يتخذ زجاج  الساعه من .
عجلة و التفاصيل التى تخلب األلباب بما فيها أآثر ماآينات آرونوجراف أجزاء الثانيه األآثر نحافه فى العالم و تحكم  تليابعرض اآل

و مع ذلك فمالك الساعه الذى يعتقد أن هذا الجمال المتزايد . ذهببنقوش محفوره بال الساتان بإنهاء نعومهعيار محاط بإطار ال. العمود
 . ه استيعابه اليزال لديه الحريه إلختار ظهر ساعه مصمت من المعدن و الذى يأتى مع الساعهأآثر مما تستطيع أعين

مشبك الشكل ، مستطيلة ويا مع نقوشات يد المحاك بني المساح التعن طريق سوار من جلد والصلب  ديدالح من خزنةيتم ارتداء تلك ال
 . األسودمحفوره من الطالء ش ونقب مزينقيراط  ١٨ عيارالذهب األبيض الغلق من 
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    ميناء يجمع بين األناقه و العمليه
     

 و عداد الدقائق  الفوالذ من المصقولو البريق العميق لظرف الساعه   5950A الساعه آودلميناء مات الفضي اللمعان يدعم ال
التى األرآان  . ثانيةأجزاء الراف جآرونوى لساعه تقنو الالمذآر و يؤآد على المظهر  خطوط السكك الحديدية الدقيقة الرشيق على شكل
باللون األسود المحفوره النقوش بوسادة مزينة العلى شكل الدائرى و الجزء حول زجاج الساعه ق ائدقءات مابين عداد التحمل األربع مينا

، آرونوجراف  المؤآسد تعرض قياسات الوقت القصير و تقاطع الوقت  عقارب من األسود. الراقيه لمسة من األناقةو التى تضيف 
 .متوازن و عقارب راترابانت

من النهار عقربين فى منتهى األناقة على شكل ورقة الشجر ذات نهايات باللون االسود من الذهب األبيض عيار     الوقت يقوم بعرض
قيراط ذات نهايات باللون  ١٨المرآبه و هى أيضًا من  من الذهب األبيض عيار  قيراط  و يشيرا الى عالمات من أرقام بريجو ١٨

تعرض الثوانى الجاريه على ميناء عند مكان الساعه التاسعه فيما يقع . تحمل الساعه ميناءان جانبيان منقوشين بتقنيه جلوشا . االسود
ثه ، آالهما يحمل عقارب شكل ورقة الشجر من الذهب األبيض عيار  عداد الستون دقيقيه الجاريه بشكل متواصل  عند مكان الساعه الثال

 .لتتماشى مع الشخصية العامه للساعه  المؤآسد قيراط ، مطليه باألسود ١٨
 على استقالليه الصانع ، فقد قام مظهر آخر ،  5950A ألجزاء الثانيه آودالجديد  Patek Philippeآرونوجرافعد ي

  تها الخاصه منحيبنفسها شراف تنتهك بشكل ساحر القواعد المعروفه لصناعه الساعات الراقيه لتخلق قإية ساع تقديمبحريه شديده ب
 ه يتم تصنيع آل واحده منها بشكل منفصل الواحده تلو مذهلراترابانت نحيفه ، على ماآينه  5950A آودتحتوى الساعه . السوق
 و آال من  ) ستانليس ستيل( الفوالذ المقاوم للصدأصناع الساعات حرفيه و موهبه لتوضع فى ظرف ساعه من بايدى أآثر  األخرى

 Patek Philippe حتى يرقى الى الدرجه التى تستحق وضع توقيع إلى هذه الدرجة من الكمالئه انهاظرف الساعه  تم  و عيارال
     .على منتجها النهائى

     
     

 
     
     
     
     
     
     
     
     
  . 



Continued 4 

 

 
 
 
 

 
 بيانات فنيه

 
5950A  أجزاء الثانيه  آود آرونوجراف 

 
CHR 27-525 PS   عيار  :الماآينه

أجزاء الثانيه   آرونوجراف  ه ميكانيكيه ،، حرآ ملء يدوىعاليه النحافه ماآينه 
دقيقه ذو قفزز لحظى  ستينعقارب آرونوجراف عداد ،  العمود -عجلهمع تحكم 

 ، ميناء جانبى للثوانى

 

  
 :القطر مليمتر  ٢٧٫٣٠ 
 :اإلرتفاع مليمتر  ٥٫٢٥ 
 :عدد األجزاء   ٢٥٢ 
 :عدد األحجار ٢٧ 
 :تخزين الطاقه    ساعه ٤٨ 

 :اإلتزان مواضع للثقل ثمانيه،  ينعاس ذو ذرجيروماآ
 :الذبذبه )هيرتز٣(شبه اهتزازه فى الساعه  ٢١٦٠٠ 

 :ياى اإلتزان بريجو
  

 :زر ضبط ذو وضعين
 لملء الماآينه : وضع الزر للداخل   -          
 لضبط الوقت : وضع الزر للخارج  -          

 :الوظائف

  
 يهمرآز دقائقساعات و عقارب 

 و أجزاء الثانيه كرونوجراف للماسح ب رعق
 

 :الميناءات الجانبيه
 مكان الساعه التاسعه  عندميناء جانبى للثوانى 

 عداد ستين دقيقه متواصل الحرآه عند مكان الساعه الثالثه 

 :العرض

  
 و اعاده تعيين الكرونوجراف  ، ضاغط على الزر للداخلزر بدأ و إيقاف 

 مع قطعه ضغط بين مكان الساعه الواحده و الثانيه ثانيهأجزاء الوظيفه زر 
 :األزرار

  
 :المواصفات 
  

زجاج الساعه من  ، ) ستانليس ستيل(ظرف ساعه من الفوالذ المقاوم للصدأ 
من آريستال الصفير ذو اختيارين ، ظهر الساعه  المحدب آريستال الصفير
 أو من المعدن المصمت الشفاف للعرض 

 ثالثين مترًا عمق مياه حتىمقاومه ال

 :ظرف الساعه

   
 مليمتر ٣٧ :)لساعه التاسعهلمن الساعه الثالثه (العمق 
 مليمتر ٣٧ ):لساعه الثانيه عشرلمن الساعه السادسه (الطول
 مليمتر  ٤٤٫٦٠ ):العرواتمع  ثانيه عشرساعه الللمن الساعه السادسه (الطول

 مليمتر ١٠٫١٥: اإلرتفاع

 :األبعاد
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 مليمتر٢١: مير الربطالعرض بين مسا
 مع نقوش المحفوره بالطالء األسود عند األرآان   الفضيالين وباأل

 محيطالباللون األسود على طول  مسار السكك الحديديةبشكل الدقائق مؤشر 
سود مطليه باأل  قيراط ١٨عيار  بيضالذهب األمن عشره أرقام بريجو مرآبه 

  آسدؤمال
بيض عيار الذهب األمن مرآبه بشكل ورق الشجر  عاتلدقائق و الساا عقارب

 آسدؤمالسود مطليه باأل  قيراط ١٨
،  أجزاء الثانيهو عقارب على غرار السهم عقارب آرونوجراف موازنه  

 آسدؤمالسود األ
 

 : جلوشا نمط ب دائريًا منقوشه فرعيةميناءات 
بشكل ورق الشجر عقرب مكان الساعه التاسعه ،  عند انيوثالميناء الفرعى لل -

 آسدؤمالسود مطلي باأل قيراط ١٨عيار بيض األالذهب من 
بشكل ورق الشجر من عقرب : د مكان الساعه الثالثهنعقيقة ين دستعداد ال -

 آسدؤمالسود قيراط مطلي باأل ١٨بيض عيار الذهب األ

 :الميناء

 
غلق ابزيم   ، مستطيلهالمحاك يدويًا ذى تجزيعات  المعالبنى الجلد التمساح من 
 ذو نقش محفور من الطالء األسود قيراط ١٨عيار بيض األالذهب من 

 :السوار

 


