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 :آود نوتيلوسآرونوجراف  5980 
 الوردىالذهب و ن الصلب الطبيعيه من بي األناقةتنبثق ألول مرة  

 
بمهاره شديده  و تطعيمها مجموعة نوتيلوس آاملة تحديث  تمموعه ، ثالثين للمجأربع سنوات ، وبمناسبة الذآرى السنوية المنذ  

بتعقيده  خاص ستحسانعلى ا نوتيلوسآرونوجراف  موديل  وقد حصل. فى المجموعه نماذج جديدةالواالرتقاء ب. بموديالت جديده
  ، تطلق  ٢٠١٠بازل لعام عرضها للكرونوجراف بمعرض عالم  نطاقو فى . للمجموعه عزز األناقة الجوهريةالرياضى الذى ي

 Patek Philippe ، موديلين جديدين يحمالن شخصيتين متباينتين ستلقيان معاراف نوتيلوس جآرونو موديالتمزيد الاآلن 
 .أوسع ًاجمهور الترحيب من    
     
 القواسم المشترآة    

 ه ذاتيه الملءالحديثم لظرف الساعه و ماآينه الكرونوجراف تشترك الساعتان فيما تحمالن من طراز ال يضاهى من ناحيه البناء المحك
 CH 28-520 C الذى  و يحمل ظهر شفاف ملم ٤٤يبلغ عرضه  من ثالثة أجزاء ظرف الساعه .التي أصبحت أسطورة بالفعل و

اف الجانبية مع والح: سنوتيلوالصفير مثبت بمسامير ربط و الذى يمثل احدى السمات العامه المميزه لمجموعه  آريستالللعرض من 
 مياهال يسهم في مقاومةلضواغط المحكمه التكنولوجيا العالية و ازر الضبط ذى جنبا إلى جنب مع  .قرص الساعه آلية الكوة لتأمين

 حمل بداخله ، ويصرامه قة والانيتصف ظرف الساعه فى الوقت نفسه باأل ).متر ١٢٠(المبهره التى تصل الى اثنى عشر قضيب 
Patek Philippe ه الملءذاتي CH 28-520 C وفتحة ، رأسيال قرصالمخلب و  عموداللة مع عج  آرونوجرافماآينه 

الذى ال يكاد يتعرض لإلستهالك نهائيًا  مخلبالو بفضل قرص  .ثانيةالشر تبدل في ُعتالثالثه و التى  الساعة مكان حظي فيلتاريخ اللل
بناء عليه فماآينه  يعمل عمل عقرب الثوانى الماسح الذى يعمل باستمرار  ، ويستطيع عقرب الكرونوجراف و بال تردد أن 

عداد غير تم جمعهم فى : عقربى الدقائق و الثوانى غير معتادين آذلك .انيوثميناء جانبى لل ليس لديها باك-فالى – كرونوجرافال
في  ٦٠ إلى ٣٠و من  ٣٠حتي من الصفر  مل الدقائقيج،  متحدة المرآز مؤشر مع ثالثة نطاقاتعداد واحد  فهي تجمع في:   عادي

 .١٢ إلى ١ من يه نقضالمساعات الاألعمق يبين  مؤشرالمنفصلة ، في حين أن  مؤشرات
 

 كودن العخاصة الجوانب ال 5980R-001 من الجلد سوارعلى قيراط  ١٨عيار  الوردى الذهبمن 
 

ى ذات ظرف ساعه من جلد يتم ارتدائها مع سوار نوتيلوسساعه أول  من عالم بازل هذا العاممعرض في  Patek Philippe يقدم
 قيراط ١٨عيار  الوردى الذهبمصنوعه من  المعادن الثمينة 5N هذه السبيكةفنسبة أعلى قليال من النحاس و نظرا إلحتوائها على 

أو التقليل دون المساس ببشكل اآبر ع بمظهر رجولى فهى تتمت ذلكو ل ، تادعدى المرلون الذهب اعحمر األلون ال درجه أعلى منلديها 
حواف و هما سمتين من المرآز إلى ال غامق/لونى فاتح تدريجبارز و نقش و مثل الرفيق المثالى يأتى الميناء البنى ب .تهاأناقمن 

الوردى مملوءه بالمكون  بالذه اط اناره منتسع نق ه عباره عنرزابات العالمات الساع .آذلك نوتيلوس مجموعه نرئيسيتين تميزا
خالي من الثوانى  الموازن ال /راف جالكرونوعقرب  .الذهبالمقابل المثالى للعقارب البراقه المصممه بشكل الهراوه من  تشكلل البراق

الخاص  قصرو للمزيد من الوضوح البصرى للقراءه يأتى العقرب األ. قيراط ١٨عيار  الوردى الذهبمصنوع أيضا من  االهتزاز
 .حمرباللون األ نحفاألطول واألالدقائق فيما عقرب  بيضبعداد الساعات على العداد الموحد باللون األ

حد توميكاد يكون  من جلد التمساح ذى تقاسيم آبيره بنيسوار  على الوردى الذهبمن  هجديدالنوتيلوس  رافجآرونوترتدى ساعه 
الذى يغلق بطريقه الثنى من مؤمن عن طريق القفل المريح الخاص  و الخاصةات مع وصالت العروبشكل نادر مع جسم الساعه 

 .قيراط  ١٨عيار  الوردى الذهب
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 كودن العخاصة الجوانب ال 5980/1A-014 الفوالذ  من  
 

تتميز ساعه الكود الجديد 5980/1A-014 عن موديل الذهب الوردى فيما يتعلق بالمواد المستخدمه فى صناعه ظرف الساعه
تدفع تلك القطعه الكالسيكيه من األناقه الطبيعيه شخصيه من الفوالذ ، . ان الميناء و عرض التاريخ ، و آذلك من ناحيه السوارو بألو

و القرص حول زجاج الساعه المستدير بشكل  بارزةالجانبية ال هقممفى مظهرها الفريد الى شكل ظرف الساعه المميز بويعود الفضل 
 مثله المصقولعلى القرص حول زجاج الساعه و أجزائه  ستقيمممثل الحفر ال الزخرفيةلتفاصيل النهائيه ا فضال عن ثمانى األضالع

و  يهمرآزال همصقولالوصالت المع  )ستانليس سيتيل( سوار من الفوالذ المقاوم للصدأالتكامل تماما يو .و الجوانب المخشنه مرآةال
 . تان ليعطى نفس اإليحاءات الضوئيه لتابلوه راقصه التى تم انهائها بنعومه الساوصالت الخارجيال

الوردى و موديالت الستانليس  الذهب من نظيراتهاه ميناء مميز آذلك يفرقها بوضوح عن نوتيلوس الجديدتحمل ساعه آرونوجراف 
كل جديد مثل التدرج اللونى و لكن بش نوتيلوسو فى الوقت نفسه التزال الساعه تحمل الصفات العامه المميزه لمجموعه . سيتيل السابقه

و العداد الموحد من  على خلفية سوداء اءبيضالاألرقام ب التاريخ  وآذلك عرضغامق و لكن الجديد هنا هو استخدام اللون األسود  /فاتح
مطبوعه ف ٦٠ ىإل ٣٠من  الدقائق مؤشرات أما  .أيضًا لعداد الساعاتو  ٣٠حتي باألرقام السوداء للدقائق من  الصفر فضي الرمادي ال

ات و الدقائق المصممه بشكل الهراوه آذلك من لساعمرآبه بتصميم فى شكل الهراوه الى جانب عقارب اعالمات  تسع .بالون األحمر
. الثوانى  من الصلب مخشن و مطلى بماده الروديوم /راف جالكرونوعقرب  .قيراط مملوءه بالمكون البراق ١٨عيار  األبيض الذهب

 .الموحد من النحاس مخشنه و مطليه باألبيض لعقرب الساعات و األحمر للدقائقعقارب العداد 
     

توفر راحه  الفوالذتأتى مع سوار من  جديدةالنوتيلوس فساعه  –و التى التزال فى اإلنتاج المعتاد  – ٢٠٠٦آما فى سابقتها ساعه عام 
 ، يسهل فتحها و قفلها عن طريق القفل العملى المبتكر بإحكامالمسدده ت الفجوا و بعنايةالمشكه دائريًا بفضل الروابط آبيره للمعصم 

 .يعمل عن طريق الثنى الذى
   

Patek Philippe  .       هنوتيلوس األسطوريفى مجموعه روح جديده    و بهذه الموديالت الجديده من الكرونوجراف يبث
وظيفة  الوردى الذهبمن عزم في حين يعرض النموذج الجديد ال قوة ولاعن داآن الوجه ال ذوالفوالذ  من الجديدالموديل  يعبر

 .ه حاره لكل من يلقاهمعاطفيجرعه نوتيلوس بالتاآيد يحمل هؤالء القادمين الجدد لمجموعه ، و رجوله اناقة براف جالكرونو
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 بيانات فنيه    
 
 

  5980R  مرجع نوتيلوسآرونوجراف 
 

CH 28-520 C الماآينه عيار: 

  العمود -، حرآه ميكانيكيه ، آرونوجراف عجله ذاتىماآينه ملء 
 )كرونوجرافالعقرب (و الثوانى الماسحه ستون دقيقهموحد ذو عداد 

 

  
 :القطر مليمتر  ٣٠ 

 :اإلرتفاع مليمتر  ٦٫٦٣  
 :عدد األجزاء ٣٢٧ 
 :عدد األحجار ٣٥ 

 :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

  
 :إلتزانا 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

  
 مرآزيه و دقائق ساعات عقارب 

 آرونوجراف ماسح/ب ثوانىرعق
 :يتضمند مكان الساعه السادسه مزدوج عنميناء عداد عرض 

  حدى المرآزيعد الدقائق المنقضيه على مؤشرين مت( عداد ستين دقيقه  -
 )حمراألب ٦٠ إلى ٣٠ و من باألسود  ٣٠إلى من الصفر   
 ساعه   ١٢ عداد -
 

 : فتحات العرض
 الثالثه ، مبنى على برائه اختراع  الساعهيخ عند مكان رالعرض السريع للتا

 )تغير التاريخ فى أقل من ُعشر الثانيه( ١٩٩١ها الشرآه عام حصلت علي

 :العرض

  
 زر بدأ و إيقاف الكرونوجراف عند مكان الساعه الثانيه -
 عند مكان الساعه الرابعه و وظيفه فالى باك الكرونوجرافب رعقزر اعاده تعيين  -

 :الوظائف  أزرار

  
من األبنوس المطعم المصاحبه أداه ضغط  بأستخدام (ه الثامنالساعه  عندلتاريخ السريع لتصحيح ال

 )قيراط ١٨بالذهب الوردى عيار 
 :قطع الضغط المصححه

  
  
  



Continued 4 

 

 
 
 
 

 :المواصفات 
  

 )الظهر و الجوانب و قرص الساعه( من ثالثه أجزاء ظرف ساعه
 ظهر الساعه من آريستال الصفير الشفاف للعرض،  قيراط ١٨من الذهب الوردى عيار 

 بط ذو ربط محكم مقاوم للمياهزر ض
 قرص الساعه بانهاء عمودى بنعومه الساتان

 مترًا ١٢٠مقاومه المياه حتى 

 :ظرف الساعه

   
 مليمتر ٤٤) متضمنًا المفصالت( ٩الى الساعه  ٣ من الساعه

 مليمتر٤٥٫٦٠: متضمنًا الزر ٩الى الساعه  ٣من الساعه  
 متضمنًا الروابط مليمتر٤٥٫٥٢، ) قرص الساعه( رمليمت ٣٨٫٥٠: ١٢الى الساعه  ٦من الساعه 
 مليمتر ٤٠٫٥٠:  ٨الى الساعه  ٢من الساعه 
 مليمتر ١٢٫١٦ : اإلرتفاع

 :ظرف الساعه أبعاد

   
 محفورنقش افقى .مق عند الحوافاالبنى عند المرآز و البنى الغ:  من درجتين لونيتين

 مع طالء براق قيراط ١٨عيار  الوردىالذهب من ، تسع عالمات مرآبه 
مع  قيراط ١٨عيار  الوردىالذهب من  الدقائق و الساعات بتصميم فى شكل الهراوه رب اعق

 طالء براق
 ثوانى من الصلب المخشن المطلى بالذهبال/عقرب الكرونوجراف

 
 ذهبيه خيوطو حواف فضيه تفصله  عداد موحد ذو منطقتين بنقش جالوشا الدائرى عند المرآز

 لساعات مقابل بتصميم فى شكل الهراوه من النحاس المطلى باللون األبيضا عقرب 
 عداد دقائق مقابل فى شكل سهم من النحاس المطلى باللون األحمر عقرب 

 

 :الميناء

 
الذهب من يغلق بالثنى من قفل  ،  آبيرهالمحاك يدويًا ذى تجزيعات  زرقاألجلد التمساح من 

 قيراط ١٨عيار  الوردى
 :السوار
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 بيانات فنيه     

 
 

5980/1A-014  مرجع نوتيلوسآرونوجراف 
 

CH 28-520 C الماآينه عيار: 

  العمود -، حرآه ميكانيكيه ، آرونوجراف عجله ذاتىماآينه ملء 
 )كرونوجرافالعقرب (ذو عداد موحد ستون دقيقه و الثوانى الماسحه

 

  
 :القطر مليمتر  ٣٠ 

 :إلرتفاعا مليمتر ٦٫٦٣  
 :عدد األجزاء ٣٢٧ 
 :عدد األحجار ٣٥ 

 :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( ه اهتزازه فى الساعه شب ٢٨٨٠٠ 
 :ياى اإلتزان بريجو

  
 :زر ضبط ذو وضعين

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

 :الوظائف

  
 عقارب ساعات و دقائق مرآزيه 

 آرونوجراف ماسح/ب ثوانىرعق
 

 :يتضمن ميناء عداد مزدوج عند مكان الساعه السادسه
  يعد الدقائق المنقضيه على مؤشرين متحدى المرآز( عداد ستين دقيقه  -
 )حمراألب ٦٠ إلى ٣٠ و من باألسود  ٣٠إلى من الصفر   
 ساعه   ١٢ عداد -
 

 : فتحات العرض
الثالثه ، مبنى على برائه اختراع حصلت عليها  الساعهيخ عند مكان رالعرض السريع للتا -

 و األرقام بيضاء على خلفيه سوداء )تغير التاريخ فى أقل من ُعشر الثانيه( ١٩٩١الشرآه عام 

 :العرض

  
 زر بدأ و إيقاف الكرونوجراف عند مكان الساعه الثانيه

 عند مكان الساعه الرابعه و وظيفه فالى باك الكرونوجراف برعق زر اعاده تعيين
 :الوظائف  أزرار

  
من األبنوس المطعم بأستخدام أداه ضغط المصاحبه (ه الثامنه الساع عندالتصحيح السريع للتاريخ 

 ) بيضبالذهب األ
 :قطع الضغط المصححه
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 :المواصفات 
  

 )الظهر و الجوانب و قرص الساعه(من ثالثه أجزاء  ظرف ساعه
 ظهر الساعه من آريستال الصفير الشفاف للعرض،  الستانليس ستيلمن 

 ياهزر ضبط ذو ربط محكم مقاوم للم
 قرص الساعه بانهاء عمودى بنعومه الساتان

 مترًا ١٢٠مقاومه المياه حتى 

 :ظرف الساعه

   
 مليمتر ٤٤) متضمنًا المفصالت( ٩الى الساعه  ٣من الساعه 

 مليمتر٤٥٫٦٠: متضمنًا الزر ٩الى الساعه  ٣من الساعه  
 )متضمنًا الروابط( ترمليم٤٥٫٥٢، )قرص الساعه( مليمتر ١٢:٣٨٫٥٠الى الساعه  ٦من الساعه 
 مليمتر ٤٠٫٥٠:  ٨الى الساعه  ٢من الساعه 
 مليمتر ١٢٫١٦ : اإلرتفاع

 :ظرف الساعه أبعاد

   
 .عند الحواف األسودعند المرآز و  الرمادى:  من درجتين لونيتين
 نقش افقى محفور

 مع طالء براق قيراط ١٨عيار  بيضاألالذهب من ، تسع عالمات مرآبه 
مع  قيراط ١٨عيار  األبيضالذهب من  الدقائق و الساعات بتصميم فى شكل الهراوه  رباعق

 طالء براق
 روديومثوانى من الصلب المخشن المطلى بالال/عقرب الكرونوجراف

 حواف فضيه عند و  عند المرآز األسود عداد موحد ذو منطقتين بنقش جالوشا الدائرى
 راوه من النحاس المطلى باللون األبيضالساعات مقابل بتصميم فى شكل اله عقرب 
 عداد دقائق مقابل فى شكل سهم من النحاس المطلى باللون األحمر عقرب 

 

 :الميناء

 
قفل  ،  و الروابط الخارجيه بإنهاء نعومه الساتان وسطى مصقولهلالروابط ا ، الستانليس ستيل من

 .الستانليس ستيليغلق بالثنى من 
 :السوار

 
 
 
 




