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بيان صحفي     
     
 ٢٠١٠عالم بازل     
     
 Patek Philippe ، جنيف   
     
  ٢٠١٠ مارس    
     
     
 5960P  آودالتقويم السنوي آرونوجراف: 

 
Patek Philippe  شرآةو لكن الترآيز الحقيقى لل  من عن ساعه جديده و ساعه جديد أخرى عالنما تمر سنوات ما بين اإل عادة

Patek Philippe ها على أعلى من المستوى الذى يتوقعه هواه الساعات من اسم آبير مثلحفظلمجموعاته القائمة يكون على ال 
التحف الفنية أسر هذه  منالقطع المنفرده  قصص نجاحفإن  المستمرة ،رعاية و بفضل تلك ال   .التحسينات المستمرة و و ذلك بالتطوير

.   الى آخره،  ١٩٧٦، ونوتيلوس منذ عام  ١٩٦٨منذ عام  جولدن ايليبس ،  ١٩٣٢آاالترافا منذ عام : كل خاص بشمتواصله و مثيره 
لمجموعات لاضافة لمسات جديدة من شأنها  ، ليس فقطمثل ميناءات جديده أو استخدام مواد مختلفه لظرف الساعه تعديالت طفيفة 

 منساعاتهم  تبقىأن قياس الزمن النادره طع قهواة وجامعي  هقدريو هو ما . نةعدد الساعات في سلسلة معي تقلل منولكن أيضا 
من  ٢٠١٠لعام  نسخة الجديدالوبالتالي ، فإن . محدودا من اصدار حيجزءا صر م تكنل الو أنهو حتى  امرغوب فيهالالنوادر 

 .بطرق خفية عن سابقاتهاتختلف التقويم السنوي آرونوجراف 
    

أول ماآينه آرونوجراف يتم نتاجها   ٢٠٠٦ في عام أطلقتو التى   5960P  آودالتقويم السنوي آرونوجراف تعمل بداخل ساعه 
Patek Philippe و تم بنائها بالكامل لدى الشرآه بدءًا من القلب  بانتظام مصممه و مطوره من األلف الى الياء بواسطه  

مفترض ان يبقى بنفس الحاله  مخلب رأسيينه حديثه جدا ذاتيه الملء تحمل بداخلها ، ماآالمصمت للماآينه و حتى اللمسات النهائيه 
هو بالتحديد ما آان يتطلع اليه  و األسطوريالسنوى من  هبتقويممقرونة ماآينه آرونوجراف مبتكره من الصانع . دون أن يبلى  اطالقًا

Patek Philippe .رواجا واحده من أآثر موديالت ساعاتاطالقها  فور أصبحتاقع السوق باشتياق شديد ، بل أنها فى الو
اصدار من :  ٢٠٠٩  في عام شقيقبرمادي داآن اللون من البالتين مع ميناء من   ٢٠٠٦و قد رزق الموديل الذى أطلق فى عام 

مات بنقش بزوغ  أزرقميناء من البالتين مع ه بموديل آخر عوجمالم  واآلن ، يجري توسيع. وجه رمادي فضيى وردال الذهب
 .الشمس

    
واحدة أنجح التعقيدات تجتمعان فى ساعه  اثنين من   
     

آود  ةنآيامتجمع ال 5960P األآثر تعقيدات من الاثنين التقويم السنوي ، وهما  بين آرونوجراف ذى وظيفه فالى باك و بين
Patek Philippe في عام  حصل عليها براءة اختراعالى  تقويم القطار يستند       . ضبط الوقت مجال فيو نجاحًا شعبية 

آثر شيوعا للسيطرة ألوالعتالت االهزازات من التروس أآثر من عجالت والعلى قطار التقويم عتمد يو التقويم السنوي ،  عن ١٩٩٦
 ترددية الحرآات الن ع السيطرة عليهاسهل يواستقامه دوارة أآثر الات رآالفكرة األساسية هي أن الح. على عرض التقويم

Patek Philippe عامًا يثبت آفاءه ١٥ مشرفًا ألآثر من سجًاليحمل لتقويم السنوي ل ميكانزم فإنفي الواقع الفعلي    .لعتالتل
يز يمقائم بذاته  تقويم آاملهى  براءة اختراعللصانع الحاصل على التقويم السنوي و . عتماديهاألداء الوظيفي واإلأعلى من معدل 

مرة واحدة سنويا  اال يدويالتصحيح الحتاج إلى عمل فلن تواصلت الما ، وإذا  يومًا ٣١و األشهر من  يومًا ٣٠بين األشهر من تلقائيا 
 .مساء/ صباحا  ويعرض أيام األسبوع  والتاريخ ، والشهر ، ولديه مؤشر. مارسشهرفي اليوم األول من 

   
 و ال يقل موديل الكرونوجراف من ساعه الكود الجديد 5960P عجلة العمود  اسلوب لىألنه يعتمد ع. ه فى هذا اإلطارثاحد

عجلة ، للمخلب األفقي على الوسيلة للضغط عتله آ وإعادة تعيين ، ولكن بدال من فاقو اإلي بدءأوامر ال التقليدي من أجل السيطرة على
في أي عقرب ال قفزويزيل خطر ألقصى درجه  كن االعتماد عليههذا الحل يم. من مخلب القرص الرأسيالخاص المشبك  يحركفإنه 

كون يكاد يمخلب القرص  و حيث أن . بشكل مفاجئ عجالت  عتمد على تشغيل، ألنه ال يتالكرونوجراف  تشغيل  من االتجاهين عند
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 هذا النمط من العمليات و  .دون اي ترددثوانى عامل ب عقربالكرونوجراف آعقرب  يمكن استخدامضد اإلستهالك بشكل آامل فإنه 
كودهذا هو السبب في أن ال. الماآينه تأثير سلبي على معدل الدقة في حرآةأى ليس له  5960P ساعات ، خالفا لمعظم 

 .ميناء جانبى للثوانى، ال يوجد لديه  كرونوجرافال
 

 األزرق ميناء البالتين مع ال رائعه من أناقة   
   

 الجديدفالكود ،  ٢٠٠٦ عامالخاص بعلى غرار النموذج األول  5960P مع ٩٥٠ البالتين ف الساعه من يتمتع بشكل دائرى لظر
تقع ضاغطات . آريستال الصفير رض من عزجاج ساعه مضاد لإلنعكاس من آريستال الصفير  و ظهر شفاف للساعه لل

فيما تقع قطع الضغط الخاصه بضبط  . ةالساعن من هذه الجانب األيمعلى  المسك سهلالكرونوجراف المستديره  و زر الضبط الضخم 
 وتعد الساعه آود. على الجانب المقابلالتقويم مؤشرات  5960P احدى أآبر ساعات المارآهملم  ٤٠٫٥ لغابالقطرها ب

على ات الذآورية السمو تسيطر تلك . للمعدن المصنوع منه ظرف الساعه ملموس ه فى المظهر الوزن الكبير الماخو يدعم تلك الف ،
آل جانب من جوانب شخصيه الساعه حتى التقنيه منها ، تصافح الساعه المعصم عن طريق سوار جلدى أزرق من جلد التمساح ذى 

 .البالتينتجزيعات آبيره و قفل بطريقه الثنى من 
     

 .درجتين لونيتين  من األزرق و الفضى  ىلميناء من األزرق المطفى فى تصميم بزوغ الشمس  مع عداد أحادى ذلشكل جديد تمامًا 
 سريعة والقراءة الترآيز على ، من قطع قياس الزمن  التحفة الفنية لتلك جديدة ويخلق شخصيةالرائع البالتين  لمعاناألزرق مع  ينسجم

 اعه آودفالس األخرى ،ساعات الكرونوجراف على عكس معظم  .مريحة لجميع المؤشراتال 5960P ثالثة تحتوى على ال
حتل الى حد بميناء جانبى ضخم  ي بدال من ذلك ، فهي تتميز ، ات الجاريه الى جانب الثوانىساعالق وائدقالعدادات لفرعية ءات امين

عدادات على ثالثة  يوضح و ، مجتمعةائق  و عداد الساعات لدقيشمل عرض آال من عداد ا وجه الساعه و آبير النصف السفلي من
طول األ حمراأللعقرب تم تعيينها ل نالجدولين الخارجي،  الكرونوجرافبواسطة جهاز  مجموعهالدقائق والساعات ال متحده المرآز

قصر العقرب األيشير فيما  ).األرقام السوداء( ٦٠ إلى ٣٠ و من) األرقام الزرقاء( ٣٠إلى يه من الصفر قضالمندقائق الذى يوضح الا
ليلة في الفتحة الصغيرة / مؤشر اليوم ، مقياس األعمق الاألبيض إلى تسجيل أوقات الحدث لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة على 

توقفت الساعة ، ما تبشكل خاص عند هوظيفة مفيدال ههذ). ليلة(داآن الزرق الى األ) اليوم(بيض تغير لونه تدريجيا من األيالمستديرة 
 .التقويم و مؤشرات الوقت ضبطعند  و المساءضروري التمييز بين ساعات الصباح مما يجعل من ال

     
ه رتبم، والشهر في ثالث فتحات ، و التاريخ  يوم من أيام األسبوعالالذي يشير إلى الميناء ، و  التقويم السنوي النصف العلوي منيحتل 
ملحوظا بشكل  الثانيه عشره آبيرًا و حجم التاريخ عند الساعة  .ثانيهواصل بين مكان الساعه العاشره و الساعه ال قوس شكلعلى 
سفل من بارزا في النصف األحد الدادا الموالعمع ًا بصري ًامصقول من الذهب األبيض ، توازنال اهإطاربتاريخ الفتحة تشكل  .خاص

رك من السالب الى الموجب عند حيتو  ريختحت فتحة التاالعقرب الصغير الموضح لدرجه تخزين احياطى الطاقه يوقع  .ميناءال
 .توضيحه لحاله الملء للياي الرئيسى

     
، و مؤشر العداد من النقش المطبوع  رةينمنقاط الال ه منعشر ى، وأحدالمرآبه  من الذهب األبيضالرقيقه  عالمات الساعةمن  ثمانية

أوراق الشجر تمتد راف عقارب الساعات و الدقائق المصممه فى شكل أط. المطلوب للقراءات من اللمحه األولى  وضوحليخلقوا معًا ال
يستخلص مقياس الثوانى الذى يتقدم بمقدار  و نهايه عقرب الكرونوجراف، الساعات و الدقائق  طول الطريق إلى ما يقرب من عالمات

 . أجزاء صغيره من الثانيه
     

Patek Philippe مدى أهمية حتى التفاصيل الصغيرة  من 5960P ه آودالجديدالتقويم السنوي آرونوجراف ساعه  ظهرُت
 عواقبال تكونأحيانا ، الميناء ، في تصميم يه لونتنويعات   من تعديالت طفيفة في نقل الطاقة أو تسواء آان غير مؤثره وقد تبد التي

 ه آود الجديداعه الكود  و بإختصار يمكن أن نقول عن ميناء س .ومعبرةمبهره  5960P .هدفالأنه يصيب صميم 
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 بيانات فنيه    
 

  5960P  آود التقويم السنوىساعه آرونوجراف  
 

CH 28-520 IRM QA 24H الماآينه عيار: 

 العمود -، حرآه ميكانيكيه ، آرونوجراف عجله ذاتىماآينه ملء 
 تقويم سنوى، مؤشر حفظ الطاقه ، عرض األربع و عشرين ساعه

 )ونوجرافكرالعقرب (الثوانى الماسحه

 

  
 :القطر مليمتر ٣٣  
 :اإلرتفاع مليمتر ٧٫٦٨  
 :عدد األجزاء ٤٥٦ 
 :عدد األحجار ٤٠ 

 :تخزين الطاقه ساعه ٥٥ حد أقصى
 قيراط ، ملء أحادى اإلتجاه  ٢١قلب دوار مرآزى من الذهب عيار 

 حمل الكره بدون تزيت مع آرات من الزرآونيوم
 :قلب الملء

  
 :اإلتزان جيروماآس ذو أربعه أذرع ، أربعه مواضع للثقل

 :الذبذبه )هيرتز٤( شبه اهتزازه فى الساعه  ٢٨٨٠٠ 
 :ياى اإلتزان بريجو

  
 :زر ضبط ذو وضعين

 لملء الماآينه : وضع الزر للداخل   -          
 لضبط الوقت : وضع الزر للخارج  -          

 :الوظائف

  
 ساعات مرآزيه و عقارب دقائق

 آرونوجراف ماسح/ب ثوانىرعق
 رلثانيه عشامكان الساعه مؤشر حفظ الطاقه عند 

 :يتضمن موحدعداد 
 ٣٠إلى من الصفر  ى المرآزدحيعد الدقائق المنقضيه على مؤشرين مت( ستين دقيقه عداد  -
 )األرقام السوداء( ٦٠ إلى ٣٠ و من) األرقام الزرقاء(
 ساعه   ١٢ عداد -

 :العرض

  
 اليوم من األسبوع بين الساعه العاشره و الحاديه عشر -
 هب األبيض المصقولر فى اطار من الذلثانيه عشاالساعه التايخ عند مكان  -
 الثانيهبين الساعه الواحده و الشهر  -
 سادسهلامكان الساعه الليل عند /مؤشرالنهار -

 :فتحات العرض

  
 زر بدأ و إيقاف الكرونوجراف عند مكان الساعه الثانيه -
 عند مكان الساعه الرابعهو فالى باك الكرونوجراف  برعق زر اعاده تعيين -

 :الوظائف  أزرار

  
 التاسعه عند مكان الساعه األسبوع-من -تصحيح اليوم -
 تصحيح التاريخ بين الساعه التاسعه و الساعه العاشره -
 العاشره عند مكان الساعهتصحيح الشهور  -

 :قطع الضغط المصححه
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 :المواصفات 
  

 ، المحدب زجاج الساعه من  آريستال الصفير ، ٩٥٠من البالتين 
 ل الصفير الشفاف للعرض ظهر الساعه من آريستا

 سادسهلامكان الساعه ماسه عند 
 مقاومه المياه حتى ثالثين مترًا

 :ظرف الساعه

   
 مليمتر ٤٠٫٥: القطر
 مليمتر ٤٣٫٢٥: متضمنًا الزر القطر

 مليمتر ١٣٫٥٥ : اإلرتفاع
 مليمتر٢١: العرض بين مسامير الربط

 :ظرف الساعه أبعاد

   
  .و الفضى  لمطفى فى تصميم بزوغ الشمساألزرق ا:  من درجتين لونيتين

 قيراط ١٨عيار  بيضاأل الذهبمن  عالمات الساعةمن ثمانيه 
  احدى عشر نقطه منيره براقه

مع طالء براق قيراط ١٨عيار  بيضالذهب األمن ،بشكل ورق الشجر الساعات وعقارب الدقائق 
 من الفوالذ و الروديوم  بتصميم فى شكل الهراوه المقابل عقرب الكرونوجراف

 قيراط ١٨عيار  بيضالذهب األ مؤشر حفظ الطاقه بتصميم فى شكل الهراوه من الروديوم مع
 

 أزرق مطفى و حواف فضيهمرآز  وميناء جانبى بنقش جالوشا الدائرى ذ
 بتصميم فى شكل الهراوه من النحاس المطلى باللون األبيضالمقابل عداد الساعات عقرب 
 بتصميم فى شكل الهراوه من النحاس المطلى باللون األحمر المقابل الدقائقعداد عقرب 

 :الميناء

 
 :السوار بالتيناليغلق بالثنى من قفل  ،  آبيرهذى تجزيعات  المحاك يدويًا زرقاألجلد التمساح من 

 
 

 
 
 




