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     بيان صحفي
     ٢٠١٠عالم بازل 

     
Patek Philippe جنيف ،    

     ٢٠١٠ مارس
     
     

  5951PآودPatek Philippeساعه
 أنحف ساعه آرونوجراف ألجزاء الثانيه تحمل تقويم تكرارى تم تصنيعها على اإلطالق

     
 ألجزاء الثانيه تبع فئه التعقيدات الكبرى و التى  Patek Philippe افآرونوجريعد تقديرًا موضوعيًا جدًا أذا صنفت ساعه 

 و بالتالى فالساعه آود. آذلك وظائف الفلكيةالمتطوره الى جانب ال آليات التقويم خاصائق و التربيون و بشكل دقمكرر ال تضم أيضا
5951P  فى إثارة ؤمن بال أدنى شك مكانها بين أآثر الساعات ت تقويم التكرارىأجزاء الثانيه و ال آرونوجراف جمع بينو التى ت 

 العيار . قدر اإلمكانبأن تكون رقيقة أال وهو أن الماآينه يجب  فرضت المواصفات تحديا آخرو . عالم بازلمن  العام معرض هذا
 ذات تحكم عجله ه آرونوجراف ألجزاء الثانيهو بالفعل أنحف ماآينه  5951P آود  Patek Philippe ساعهاألساسى ل
وزاد من صعوبه المهمه فكره أن الماآينه . التكرارى حصيفًا بنفس الدرجه تقويمأن يكون ميناء ال من المناسبفقد آان لذلك ، العمود

النهار يوضح / الليل  عرضذى ومع ذلك ، فإن ورش العمل نجحت في تصميم نموذج تقويم ، ملم فقط  ٢٧٫٣عن  قطرهاذاتها ال يزيد 
  .ملم فقط  ٢٫٠٥عن   من أعلى إلى أسفلو مع ذلك ال يزيد إرتفاعها  حل القمراكبيسة و مرالسنة الدورة  اليوم والشهر و وتاريخ ال

 آثر األ  5951P الجديد ساعه الكود، مما يجعل فقط  ملم  ٧٫٣الى  جمالياإل هارتفاعيصل االاألساسية  الماآينهجنبا إلى جنب مع 
 على اإلطالقأي وقت فى  Patek Philippe صنعها تقويم التكرارىأجزاء الثانيه و ال آرونوجراف بينجمع تلساعه نحافة 

     
    حل القمراو مر تقويم التكرارىالعرض 

     
له فى ه منفصقطع ١٤٨يحشد   و الذى حل القمراو مر تقويم التكرارىال اللحظى بين شبه  اإلنتقال هذا االبتكار هو انجازاتمن أبرز 

و تاريخ الى جانب أيام األسبوع و  حل القمرامر، فهى تعرض ملم  ٢٫٠٥و إرتفاعه عن    ملم فقط ، ٢٧٫٣عن  قطرهال يزيد  ميناء 
 .من خالل فتحات عرض صغيره كبيسةالسنة الدورة  والنهار / مؤشر الليل

 آرونوجراف  أجزاء الثانيه التى     CHR 27-525 PS تقويم التكرارى خصيصًا لماآينهالذات  هذه الوحدةو قد تم تطوير 
  CHR 27-525 PS Q ا العيار الجديد، واآلن ينضم إليه ٢٠٠٥تم إطالقها فى عام 

تميز تلك  ومن بين الخصائص التي .واحدا تلو اآلخرشديده الحرفية ويًا بيديتم وضعه و ترآيبه هذا العيار الشديد فإن تعقيد لونظرا ل
فى عبقرية هى اإلضافه ال ، ويحرآه الترس المشكل بشكل المدفع  باستمرارالذى يجرى دقيقة  الستين رونوجراف  آ عداد هي الساعه
 .تقليل ارتفاع و زياده نحافه الماآينهفي و مؤثر  سهم إلى حد آبيرتي تلالساعه و ا بناء
 ؛ األسنان الجانبيه  Patek Philippe على اضافهأيضا  تحتوى  عيارالكرونوجراف لذلك البطبيعة الحال ، فإن عجالت و

 .تعملما يكون الكرونوجراف فى حاله وظيفية عندالوتقليل االحتكاك  وتعزيز االعتمادية  هكفاءالبراءة اختراع لتحسين تحمل التى 

يتم تشغيل  ).زهرت٣(في الساعة ه شبه ذبذب ٢١٫٦٠٠ تواتربالذي يتنفس  و وجبريجيروماآس بياى اتزان  عجلة التوازنتم تزويد 
 ضغطقطعة ها عن طريق فاقيمكن أيوقات اللفات التعيين عن طريق ضاغط زر واحد ،  وإعادة يقافاإللبدء و ا: أوامر الكرونوجراف 

 .عند مكان الساعه الثانيهمستطيلة 
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     وضوحو الاألناقة 
     

لوقت عقارب لثالثة :  مؤشرا ١٢ما ال يقل عن تعرض صغيرة نسبيا ،  مساحهي فف. تحديافى حد ذاته أيضا  آان  ميناءتصميم الحتى 
اليوم  والتاريخ  عرض ثانية ، باإلضافة إلىأجزاء ال وظائف آرونوغرافعقارب للساعات والدقائق والثواني ، وثالثة لالقياسي 
  وفرهايعلى الرغم من آثافة المعلومات التي : زالمهمةاانجو قد تم . النهار / و الليل  حل القمراكبيسة و مرالسنة الدورة  والشهر و

 .قراءته بسرعة وسهولةيمكن  5951P للكود سود األلرياضي فأن الميناء ا ،  عرض الساعه

رة القمر عن دو عند مكان الساعه الثانيه عشر ، و ينحرف العرضمنحنية الفي الفتحة  برشاقة هضوعرالم حل القمرامرنحرف ت
بيض تتحرك على عالمات الذهب األبشكل ورق الشجر من  عقارب بين الوقت القياسيي .سنة ١٢٢فقط آل  يوم واحدبمقدار  الحقيقي 

فيما تتبع األطراف الدقيقه  .حمراء عقارب هاتتبعيقياسات الزمن القصير فعلى النقيض من ذلك ، . ساعات مرآبه تتخذ شكل الهراوه
يقع  .أجزاء الثانيه مؤشرًا يحاآى بالتحديد اإلنحنائه على اطار قرص الساعه التى تتخذ شكل الوساده عقاربراف وكرونوجال عقاربل
و من باب  ، كبيسةالسنة الدورة النهار و عرض / الليل لعرض  يحيط بها فتحات مستديرة عند مكان الساعه السادسه لتاريخ التناظريا

الكرونوغراف بما يعزز الشخصيه الذآوريه و الحديثه لساعه  عربية بدال من األرقام الرومانيةام التغيير فأن عرض السنوات يتم بأرق
تتمرآز  ، في حين أن فتحة الشهر ميناء الثوانى الجانبى و التاريختقع بين مؤشر  يتم عرض أيام األسبوع في فتحة،   ثانيةأجزاء ال

 ، يثبت بيانات الوقت والتقويم رضفى ع وضح والجمالالهذا  مثلو ب. دقيقة بشكل متناظر الى جانب عداد الستين
Patek Philippe  ، والتصميمأظيفة أو يضحى بأى جزء من آفائه الومرة أخرى أنه ال يتسامح مع أي تنازالت. 

     
  المعاصرديكو  -آرت فنى من من البالتين مستوحظرف ساعه 

     
 ًا فى صناعه أظرف الساعات ، و نظرًا ألنه من المعادن شديده كالسيكيالمستخدمه اللمواد ا قطاع  البالتين مكانة خاصة في حتلي

 آإضافه نفيسه لماآينه  غالبا ما يختار هذا المعدن الثمين Patek Philippe و عليه فإن. القسوه فانه من الصعب جدًا ميكنته
 الستيعاب  وسادةو الذى صمم على شكل )  بالتينعن آلمه  Pيعبر حرف ( 5951P الكود ينطبق هذا أيضا على.  استثنائية 
     .رقيقة جداال الماآينه
 ت إطراءًاتلقيعها و صنبت   Patek Philippe التى قام  ديكو -آرتفن الساعات  المستوحاه منالشهير نا بالساعات تذآرو هى 

تستخدم لوقف  –فه أجزاء الثانيه على الجانب عند مكان الساعه الثانيه الضواغط المستطيله لوظي. واسعا أيام الثالثينيات و األربعينيات
الى جانبها يقع زر الضبط المضلع الذي يحتوي على الضاغط الذى يتحكم فى . مستوحا أيضًا من النماذج التاريخية –لفات الوقت 

ين وهو شكل مربع مع جانبين منحني الساعه شكلوظيفه الكرونوجراف ، زجاج الساعه من آريستال الصفير يماثل أنحنائه الوساده فى 
العديد من ، يظهر من خاللها  رائعةعرض لماآينه هو نافذة ف ، و آريستال الصفير المدمج فى ظهر الساعه لديه نفس اإلطار ،

لن يضج منه أبدًا  هدمشهو . جيروماآس عجلة توازنالمنتظم ل االيقاع أجزاء الثانيه ، آلية التى تم انهائها بشكل يدوى ؛ المكونات
 .الباليه يعيد نفسه بشكل ال نهائيحتى ولو آان  متحمسالهاوى الحقيقى ال
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 بيانات فنيه
  

5951P   آودآرونوجراف أجزاء الثانيه مع التقويم التكرارى 
 

CHR 27-525 PS Q الماآينه عيار: 

 العمود -مع تحكم عجله آرونوجراف أجزاء الثانيه،  يدوى ملء ماآينه ذات
 دقيقه، ميناء جانبى للثوانى ستينعداد ، عقارب أجزاء الثانيه  و  عقارب آرونوجراف

فتحات فى  النهار/ و مؤشر الليل كبيسة السنة الدورة  اليوم والشهر و التقويم التكرارى يعرض
 حل القمراالتاريخ  و مر، مع عرض 

 

  
 :القطر مليمتر  ٢٧٫٣٠ 
 :اإلرتفاع مليمتر ٧٫٣٠ 
 :عدد األجزاء   ٤٠٠ 
 :عدد األحجار ٢٧ 
 :تخزين الطاقه ساعه ٤٨ 

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

 :ياى اإلتزان بريجو
  

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

 :الوظائف

  
 زر بدأ و إيقاف و اعاده تعيين الكرونوجراف  ، ضاغط على الزر للداخل -
 زر وظيفه أجزاء الثانيه وقف و تشغيل، ضاغط عند مكان الساعه الثانيه -

 :األزرار

  
 عقارب ساعات و دقائق مرآزيه

 و أجزاء الثانيه آرونوجراف ماسحه رب اعق
 

 :  الفتحات
 بين مكان الساعه السابعه و الثامنهالنهار / الليل مؤشر  -
 الشهر باألسود و السنه الكبيسه باألحمر بين مكان الساعه الرابعه و الخامسه -
 مراحل القمر عند مكان الساعه الثانيه عشر -
 

 :الميناءات الجانبيه
 ميناء جانبى للثوانى عند مكان الساعه التاسعه  -
 عداد ستين دقيقه متواصل الحرآه عند مكان الساعه الثالثه  -
 التاريخ عند مكان الساعه السادسه  -

 :العرض

  
 أيام األسبوع بين مكان الساعه الثامنه و التاسعه -
 و الواحدهالشهر بين مكان الساعه الثانيه عشر  -
 مراحل القمر مكان الساعه العاشره و الحاديه عشر -
 التاريخ عند مكان الساعه الثانيه عشر-

 قيراط١٨من األبنوس المطعم بالذهب األبيض عيار  يأتى مع الساعه أداه الضغط على المصححات

 :قطعه الضغط المصححه
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 :المواصفات 
  

 ريستال الصفير المحدب ،زجاج الساعه من  آ، 950البالتين ظرف ساعه 
 المصمت البالتين ظهر الساعه ذو اختيارين من آريستال الصفير الشفاف للعرض أو من 

 مقاومه المياه حتى عمق ثالثين مترًا

 :ظرف الساعه

   
 مليمتر ٣٧): من الساعه الثالثه للساعه التاسعه(العمق 
 ترمليم ٣٧): من الساعه السادسه للساعه الثانيه عشر(الطول
 مليمتر ٤٥): من الساعه السادسه للساعه الثانيه عشر مع العروات(الطول

 مليمتر ١٢٫٣٥: اإلرتفاع
 مليمتر٢١: العرض بين مسامير الربط

 :األبعاد

  
 أسود

 محيطالباللون األسود على طول  مسار السكك الحديديةمؤشر الدقائق بشكل 
   قيراط ١٨بيض عيار الذهب األمن  اوهمن عالمات الساعات بتصميم فى شكل الهرعشره اثنى 

   قيراط ١٨بيض عيار الذهب األمن مرآبه لدقائق و الساعات بشكل ورق الشجر اعقارب 
 مطليه باللون األحمرو عقارب راترابانت على غرار السهم  ماسحهعقارب آرونوجراف موازنه 

 
 : جلوشا نمط منقوشه دائريًا ب من الروديوم فرعيةميناءات 

بيض الذهب األبشكل ورق الشجر من عقرب عند مكان الساعه التاسعه ،  انيوثميناء الفرعى للال  -
 سود قيراط مطلي باأل ١٨عيار 

بيض عيار الذهب األبشكل ورق الشجر من عقرب : عند مكان الساعه الثالثهقيقة عداد الستين د  -
 حمرقيراط مطلي باأل ١٨

ى ميناء من لونين ، روديوم على الحلقه الخارجيه و أسود التاريخ عند مكان الساعه السادسه عل -
 بيضاألمطليه ب  قيراط ١٨بيض عيار الذهب األمن  بشكل ورق الشجرعقرب عند المرآز ، 

 :الميناء

 
ابزيم  بخياطات حمراء أسود مطفىمستطيله ،  آبيره المحاك يدويًا ذى تجزيعاتجلد التمساح من 

 .البالتينغلق من 
 :السوار

 


