
 

 

 
 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – CH - 1228 Plan-les-Ouates 
Mail address: P.O. Box 2654 – CH - 1211 Geneva 2 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

 بيان صحفي
 

 ٢٠١١عالم بازل عام 
  

Patek Philippe جنيف ،    
 ٢٠١١ مارس

 
 5216آود  Patek Philippeساعة  

 
من النجاح ، ساعة التعقيدات الكبرى األسطوريه ذات مكرر االدقائق و التوربيون و التقويم التكرارى   ةسن ١٨بعد 

 ا الجديدةوالتاريخ إالرتدادى ومراحل القمر تكشف النقاب عن هويته
 

بإطالق الماآينة  إلى مستوى أعلى من التطور في مكرارت االدقائق ، 5216مع الساعة الجديد آود    Patek Philippeترتفع
 بشكل فى جسم ساعة أآبر حجما نجاحًاتعقيدات الخمس األآثر البما تحمل من   R TO 27 PS QR LU  قالباألسطورية 

 .مة من شأنه تعزيز األداء الصوتى للرنينملحوظ يحمل بداخله تجويف أآثر ضخا
 

وخالل السنوات  ١٩٩٣التي انطلقت في عام  5016ة آود شهيرالساعة ال على خطى ةجديدساعة التعقيدات الكبرى ال تسير
 Patek Philippeو آانت تعد أآثر ساعات . شعبية بين هواةولى نطاق واسع القت نجاح عريض عماضية ثمانية عشر الال

تحتل   5216Rة آود الجديدفالساعة اآلن، و  . ٢٠٠١ذات توربيون في عام "  سكاى مون"الى ان تم تقديم ساعة تعقيدا 
و ساعة التعقيدات   5002ذات توربيون آود "  سكاى مون"ساعة لتأتى بذلك وراء  في هذا التصنيف ،الرابعة المرتبة 
 . ٢٠٠٨  ول مرة في عامأل تقدمالتى  5207و الساعة آود  5208ة الجديدالثالثية 

 
 

Patek Philippe   تضرب على النغمة الصحيحة 
 

صنعت بورشها ساعة  ١٩١٦و فى عام .  ١٨٤٤ساعات جيب ذات آليات مكرر منذ عام تصنع  Patek Philippeال تزال 
أي شرآة أخرى ما يكفى بالكاد راآمت . مكرر خمس دقائق التى تحمل) و آانت بالمناسبة ساعة سيدات(اليد األولى في العالم 

يتطلب األمر   .ات غير العادية لفترة طويلة من الزمن ودون انقطاعيمن الخبرة فى التعامل مع التحديات الخاصة بهذه اآلل
تسلسل الضربات  أن يكونوضمان  و اليايات و الزنبرآات  برقائقها المثقبة مكرر الآلية  لعمل عديد من المهارات الحرفيةال

." حجم األصوات: "و بالغة الصوت هى أحد الجوانب الهامة آذلك ، والقاعدة هي . الوقت آما تعرضه الساعةاشى مع متم
ملموس و التى بلغ بشكل  5016أآبر من سابقتها آود  ملم  ، ٣٩٫٥يبلغ   5216قطر الجسم الخارجى للساعة الجديدة آود 

آلية واحدة المئات من الملليمتر عند تجميع ل صناع الساعات بين تنقيحيث ميكروميكانيكية المنظومة الفي  .ملم ٣٦٫٨قطرها 
 .الجديدةالكبرى حال ساعة التعقيدات وهذا هو بالضبط . ملم يمثل بعدا جديدا تماما ٢٫٧مكسب فان ، الساعة  آلياتمن 

 
ميناء  جم الوقت المعروض علىلعب لحنا يترالدقائق بمكرر يبدأ ، لجسم الساعة الشريحة في الجناح األيسر يتم تشغيل وحالما 

ساعات أوال على جرس تضرب ال .ستثنائي المتفرداالالصوت الغنى موسيقى   متذوقالذان الساعة الى أصوات هى بالنسبة آل
منخفضة ، و أخيرًا تضرب الدقائق التي انقضت منذ آخر  -ساعة من نغمه مزدوجة مرتفعةالذى نغمات منخفضة ، ثم أرباع 

 و  .ضربة متتاليه بإخبار الوقت ٣٢حين تقوم   ٥٩:١٢ و تأتى اللحظة األآثر اثارة عند الساعة   .غمة عاليةربع ساعة على ن
يتم اختبارها في غرفة عازلة   5216للتحقق من الكمال فى المجال الصوتى للنغمات ، فان آل ساعة من ساعات الكود 

ا ، يتم جلب آل ساعة إلى مكتب رئيس الشرآة تيري ستيرن وأخير .حديثة للتحليل الصوتى رقميةللصوت مجهزة بأجهزة 
والرئيس الفخري فيليب ستيرن و الذين يكرسون اهتمامهم الكامل ألنغام مكررات الدقائق ليقرروا بعد ذلك اذا ما آانت ترقى 
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بتفوقها  Patek Philippeررات الدقائق من كو تدين ساعات م .أو ال ترقى الى مستوى المعايير الصارمة لألذن البشرية
 .تقييم شخصي جداالصوتى الفذ الى هذا ال

 
 

 توربيون يدور حول الدقةالآل شيء عن 
 

سوف يدرآون آذلك أن دقة  همولكن آل عشاق الساعات الميكانيكية المعقدة ، 5216ستفتن تلك األصوات الشجيه من الساعة 
ربيون ، والذي بإتجاهه الرأسى يوازن اآلثار السلبية لعوامل توالويرجع هذا إلى  .مثل بعدا آخر أيضاتهذه التحفة الفنية 

قطعة من  ٦٩تكوين رقيق من  عبارة عنقفصه   . واحدة في الدقيقة مرة الجاذبية األرضية على الميزان بتدويره حول محوره
الساعة و لهذا السبب ألن الغرض األساسى من التوربيون هو المحافظة على معدل دقة . فقط جرام ٠٫٣الفوالذ تزن مجتمعة 

ال  Patek Philippeفأن و لذلك واحترامًا لتقاليد صناعة الساعات ،  ظل مشحمًا بشكل آافى في جميع األوقات ،ييجب أن 
من شأنها  حيث أن الكمية اليومية التى يحملها  ضوء النهار من األشعة فوق البنفسجية .تعرض الماآينة من خالل فتحة بالميناء

خالل ظهر  من ، يمكن اإلستمتاع بجمال حرآة ماآينة التوربيون ومع ذلك. آفائة الزيت في غضون أيام قليلةأن تقلل من 
تتماشى دقة معدل درجة  و آانت نتيجة هذا التحفظ  .الساعة الشفاف من آريستال الصفير و الذى قلما يتعرض ألشعة الشمس

 .ثانية في اليوم الواحد ١+الى  ٢- آبر من أ انحرافب تسمح و التى ال  توربيونالات ينآلما  Patek Philipp عايير ختم مع م
فانه يتم توثيقه ، طالما تم تحقيق ذلك  ، ولكن ساعة لمطابقة المواصفاتالشهورا لضبط األمر وبناء عليه ، يمكن أن يستغرق 

 .5216ساعة آود تسليمها مع آل يتم  دقة المعدل منفصلة خاصة فقط بشهادة فى 
 
 
 بدلأل القمرمراحل و ويمالتق
 

 اليومو  التاريخاوتوماتيكيًا و بدقة الى  يشيرتكرارى  تقويمتحمل  5216فان الساعة الجديدة آود  ،أآثر تعقيدا ولجعل األمور
دورة و والشهر اليوم عرض يتم. دائما على فرض أن الساعة ستظل مشحونة، ٢١٠٠حتى عام  السنة الكبيسةدورة و والشهر

من  درجة  ٢٥٠ى من قوسعلى تدريج  اإلرتدادى  التاريخمؤشر عقرب يتحرك  في حين، صغيرة فتحات في يسةالسنة الكب
األمان و  ميزة اآللية تتضمن هذه .التالى الشهر من يوم أول إلى مرة أخرى يقفز ثم، الشهر اليوم األخير من األول إلىاليوم 

، تؤخذ آل األمور في االعتبار .القفزة القويةيقوم بهذه  عندما أو الثالث الثاني اليوم يقفز العقرب قدما إلى اال التى تضمن
 دقة معدلالثقه فى اإلعتماد على الساعة  و تضمن ثبات   التي تؤآد  العواملهى من بين  هذه السالمة صرانمثل عوتفاصيل 

القمر أيضا و الذى  حلامريستحق عرض  .الكبرىالتعقيدات  الساعات حتى في حقيقية خبرة بصمات .طويلعلى المدى ال
فتناغمه فعًال مبهر ليس فقط بسبب الجوانب الشاعرية ، ولكن أيضا  .باستمرار بضع آلمات توضيحيةة المتغيراألقمار يظهر 
دورة الخاصة بمراحل القمر عن هذه اآللية تحيد يوم  ٤٥ سنة و ١٢٢تنقضى فقط عندما ،  الدقة القصوى الداخلة فيهبسبب 

 .سنة ٣٤٢٠آل شهر قمري آامل واحد  يوم واحد، وهو ما يعادلة بمقدار قمر الحقيقيال
 
 

 األمور تصبح أآثر بساطة
 

، الخارج منف. ضوحوال تشغيلال : بسيطةببعض الجوانب ال ايضًاتتمتع  5216آود   Patek Philippe  فان ساعة ومع ذلك ،
، و ال دائرى انيق  الذهب الوردى جسم الساعة الخارجى من . الداخل فيالتعقيد الكامنة  درجات الكثير من يكشف عن ال شيء

زر ضبط ضخم تلقائى مريح . دقائقال مكرر لشريحة التي تقوم بتشغيلبا الكالسيكي اال آاالترافا يختلف فى الشكل عن تصميم 
 تفعيلهم بأداة ضغط تشبه القلم ويتم .التقويم مؤشرات لتعديلجسم الساعة  في وسط وقطع ضغط صغيرة،  عملية الملء يبسط

ؤشرات الوقت فم، بذآاء  رتبالمالميناء  و بفضل. الذهب الوردى يرفق مع الساعة عند تسلمها و خشب األبنوس مصنوعة من
دوفين بتصميم تعرض الساعات والدقائق عقارب و عالمات مؤشرات  .بشكل ممتازها ثمانيه مقروء عددو التقويم البالغ 
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يتمتع عرض التقويم بفتحة آبيرة الحجم  .عند الساعة السادسة باتونبتصميم  نما يعرض الثوانى عقارب مرهفةبي،  المسطحة 
عند (، ودورة السنة الكبيسة )عند الساعة الثالثة(، الشهر )عند الساعة التاسعة(شكل سخى توضح اليوم من أيام األسبوع ب

عند (عرض مراحل القمر  .آز يشير الى التاريخ بسهم ذى طرف أحمروآذلك  عقرب ارتدادى من المر) الساعة الثانية عشر
ال يوجد على . سهم أيضا في توازن مثالي فى الشكل النهائى بأآملهي وليس فقط شاعرى و لطيف ولكنه) سةالساعة الساد

العجاب به من الميناء سوى نقش صغير يوحي بوجود توربيون، ولكن حضوره الساحر على الدوام  يمكن دائما تأمله و ا
التحفظ يمكنهم استبداله بظهر من للمالكين الذين يفضلون درجة اضافية من  و .خالل الظهر الشفاف من آريستال الصفير

 .الساعةالذي يأتي مع  الذهب الوردى المصمت و
 

 
 
 

واضح ها الكالسيكى الليمود :دوهكذا، فإن واحدة من أآثر ساعات اليد تعقيدا في العالم ، يتميز شكلها الخارجى بالتواضع الشدي
الذى يغلق بطريقة   ١٨عيار  الذهب فالقفل من، عبقريالبفضل تصميمها و. ةاطة يدوييخ ويبرزه سوار من جلد التمساح ذ

 .ولكن تلك قصة أخرى. غلقالفتح وفى الوبسيط بشكل مثير للدهشة  و فى ذات الوقت مريحو  آمنالثنى هو 
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بيانات فنيه

من الذهب الوردى  5216التعقيدات الكبرى آود 
 .مراحل القمرتاريخ ارتدادى ، مكرر الدقائق ، تربيون ، التقويم  التكرارى مع 

 
R TO 27 PS QR LU :الماآينه   قالب

و تربيون و التقويم  التكرارى مع عقرب تاريخ  مكرر الدقائق،  يدوى كية ذات ملءحرآة ميكاني
 .و ثوانى جانبية فالىباك ، أيام األسبوع والشهر و السنة الكبيسة من خالل فتحات عرض

 
:قطر العام ال  ملم٢٨
ملم ٨٫٦ :اإلرتفاع  
:عدد األجزاء ٥٠٦
:عدد األحجار ٢٨

:الطاقهحفظ  ساعة٤٨حد أقصى 
:اإلتزان ®جيروماآس
:التردد )هرتز٣( نصف إهتزازه فى الساعة  ٢١٦٠٠

:التربيون جم ٠٫٣جزء ،  ٦٩قفص فوالذى من 
 دورة واحدة فى الدقيقة

 رابعة عجلةمع الميزان و  جذعال نفس على توربيون
:ياي اإلتزان بريجو

:مسمار ياي اإلتزان قابل للتعديل
 
   :ينوضع وذ ءملزر

ضبط الوقتل: للخارج الجذب -   
. لملء الساعة: الدفع للداخل -   

:الوظائف

 
 Patek Philippeختم 

 لساعات التربيون Patek Philippeشهادة المعدل من 
:الدمغة

 
.ساعات و دقائق من المرآز  

تاريخ ارتدادى فالىباك من المرآز ذو قمة باللون األحمرعقرب   
قوس من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنةو مؤشر تاريخ على   

  
:ميناءات جانبيه عند  

 عند الساعة السادسةميناء ثوانى جانبى  -
 

 :الفتحات 
 ٩ الساعةمن األسبوع عند  اليوم 

 ٣الساعة عند الشهر 
 ٦مراحل القمر عند الساعة  

   ١٢ الساعةالكبيسه عند  دورة السنة

:العرض
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 ١٢و   ١١بين الساعة  و التاريخ مصحح األيام

 ٤و ٣بين الساعة السنة الكبيسه و مصحح األشهر 
 ٦و    ٥بين الساعة مصحح مراحل القمر 

 ٧و   ٦بين الساعة  اليوممصحح 
 قيراط ١٨عيار ذهب الوردى تأتى الساعة مع أداة ضغط من األبنوس و ال

:قطعة الضغط للتصحيح

 
المواصفات 

 
 و قيراط  ١٨الذهب الوردى عيار  ، ظهر الساعه من  (5N)راط قي ١٨الذهب الوردى عيار 

 . آريستال الصفيرظهر قابل للتبديل مع ظهر ذى نافذة من 
:الساعه  جسم

 
 ملم ٣٩٫٥: القطر

 ملم ١٢٫٢٣: اإلرتفاع 
 ملم ٢١: العمق بين العروات

األبعاد

 
:ريحةالش على الجانب األيسر من جسم الساعة لتشغيل مكرر الدقائق

 فضى براق
 قيراط ١٨من الذهب الوردى عيار " أوبس"من عالمات الساعات المرآبة ١٣

 قيراط  للساعات و الدقائق ١٨من الذهب الوردى عيار  دوفينعقارب 
مؤشر تاريخ على قوس من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة ، فى مرآز الميناء بأرقام عربية 

ب ذو قمة باللون األحمرو عقر  ٣١الى   ١سوداء من   
 آللئ الدقائق عند حافة الميناء

:الميناء

  
مع قفل من المع بنى بدرجة الشيكوالتة ، جلد التمساح ذى تقسيمات مربعة ، ذو حياآه يدويه 

 .البالتين يغلق عن طريق الثنى
 :السوار

 


