
 

 
 
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
 

 ٢٠١١ عالم بازل عام
  

Patek Philippe جنيف ،    
 ٢٠١١ مارس

 
 5270آود   Patek Philippeساعه 

 
 واالبتكار عامًا من التقاليد  ٧٠تراث ساعة يد ذات تعقيد ميكانيكى جديد تحمل : 5270آود آرونوجراف التقويم التكرارى 

 
إلى نهاية عام  ٢٠٠٩جديدة من نوفمبرعام رونوجراف الالكطالق ساعة إ على األآبر  Patek Philippeبينما آان ترآيز  

ته لم ين رونوجرافالكلكن مما يسعد الكثير من محبي الساعات أن عام . ، ينصب الترآيز اآلن على تعقيدات أخرى ٢٠١٠
 قالبالتقويم التكرارى ، والتي تجمع ألول مرة بين وظيفة  5270ومن األمثلة على ذلك الساعة الجديدة آود   .تماما بعد

الول على الصعيد العالمي في عام حظى بتمثيلها للمرة ا الذي صنع بالكامل بداخل الشرآة و الكالسيكى الجديدرونوجراف الك
٢٠٠٩. 

 
 إلى مجموعتها من ساعاتوالتقويم التكرارى رونوجراف الك Patek Philippeت أضاف ١٩٤١ عام فيومنذ سبعين عاما،  

 .ومنذ ذلك الحين فأنها تعد بين أآثر الساعات المطلوبة من انتاج الشرآة من ساعات اليد ذات التعقيدات الكبرى. ئماإلنتاج الدا
و تجمع تلك الساعات بين درجتين من الصعوبة التي تتطلب الكثير من الخطوات اليدوية، و ذلك هو أحد األسباب الرئيسية 

 5270الساعة آود نطبق أيضا على و ما سيوه.  تتوفر إال بكميات محدودةالمعقدة ال  Patek Philippeوراء أن ساعات 
 .المستقبلشىء سيكون موضع اعجاب عميق فى متذوق من التي يتوقعها الجسد جميع الميزات والصفات الجديدة  حيث ت

 
 

 المعقدة Patek Philippeساعات  الممثلة ل التكرارى يحمل الشخصية التقويم آرونوجراف
 

عند  فتحات عرض فيالشهر و اليوم :الساعات لهذا النوع من الجليلة أعظم التقاليد من واحدة 5270ة الساعة آود يحمل وج
تاريخ تناظرى مع عرض تكاملى لمراحل القمر عند الساعة السادسة ، ميناء الثوانى الفرعى عند الساعة التاسعة ، ١٢الساعة 
التقويم لساعات  الكالسيكيالتصميم  سبعة عقود من الزمان  آان هذا هو ى على مد .ثانية عند الساعة الثالثه ٣٠و عداد 

التي تميز هذه الساعة  الخصائصمن  عدد قليل هناك، ومع ذلك. Patek Philippeمن    كرونوجرافذات آلية الالتكرارى 
صغيرتين و هناك فتحتين دائريتين ، فقي األ محورال تحتثانية تم وضعهم  ٣٠و عداد ثوانى الفرعى ميناء ال .سابقاتها آل عن

و مؤشر  اليسار على نهار/ التناظرى و الميناء الفرعى ، و تعرض هاتين الفتحتين مؤشر ليل تقعان بين عدادى التاريخ
و آانت تلك الساعة الجديدة ذات عيار الكرونوجراف ذى تحكم عجلة العمود و القابض األفقى ،  السنوات الكبيسة على اليمين

 . بجينيف Patek Philippe  فى داخل ورش تماما صممت و صنعت بالكامل  قدتحت الميناء الكالسيكى ،  الواقع
 
 

 ٢١الكرونوجراف الكالسيكية للقرن 
 

هى أآثر الساعات  CH 29-535 PS Q قالبلملء اليدوى و التقويم التكرارى ربما تكون ساعة الكرونوجراف الجديد ذات ا
ً  بميزات أآثر اب التعشيق و فك  يةعلى سبيل المثال ، عمل.تكارا و تطويرًا من أي آلية آرونوجراف تقليدية األخرىتمتعًا

والفاصل وعجالت الكرونوجراف ، ولكن بدال من األسنان الثالثية التقليدية ، فهذه   تحدث بالطريقة التقليدية مع القيادةالتعشيق 
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حد من التآآل ، وتعزيز الكفاءة الاءة اختراع  لقضيب تسنين من شأنه العجالت قد تمت اعادة حسابها حديثا و حصلت على بر
ولكن بدال من ذلك عن  ،المرآزى التقليدى لوعالوة على ذلك، لم يتم اشتباك العجالت باالسلوب ا. ، ومنع تصادم األسنان

جدا  لتحديد  و بدقة آبيرةمصقول و الذى  يعرف على وجه االبشكل غير متوازن قليًال لسقف عمود عجلة مثبت طريق جسم 
و يتضمن تحسين المواصفات آذلك مطارق الضبط الذاتي متمحورة  بين محامل  .موقع مخلب الرافعة في أبعد أوضاعها

األحجار ، والتزامن بين رافعة المكابح و مخلب الرافعة، وآامة عداد الدقائق المشطوفة و التى تمنع التباطؤ المفرط و المفاجئ 
الجديد هو  قالببفضل هذه المجموعة من ستة اختراعات في انتظار براءات االختراع ، فال. جة ألعادة تعيين األمرللعجلة آنتي

وهو أيضا الخيار األمثل لتشغيل التقويم التكرارى ، واحدة من  .بالتأآيد األآثر تقدما بين جميع ماآينات الكرونوجراف التقليدية
وفي الواقع ، فإن التقويم األبدي له أهمية خاصة لدى . المعقدة Patek Philippe عاتأآثر التعقيدات المطلوبة من بين سا

 .ورش العمل في جنيف
 
 

  التكرارى هو غالبًا أبدى
 

 و آانت تلك هى الساعة آود :  تكرارىتقويم تحمل يد في العالم أول ساعة  ١٩٢٥في عام  Patek Philippeأبدعت 
و  ٣٠عرض  شهر معمن التاريخ الاألسبوع والشهر واليوم من  :بياناتها سليمة و دقيقة تعرض دائما و التى آانت  97'975
لكن االنتاج العادى لساعات التقويم . يومًا ٢٩أو  ٢٨فبراير مع أيام تعرض   دورة السنة الكبيسةآذلك بناًء على يوما، و ٣١

مع  1518آرونوجراف آود هذه الساعات، فقد آانت  و للمصادفة .عاما ٧٠، وتحديدا قبل ١٩٤١بدأ حتى عام يالتكرارى لم 
و . 5270ة آود الجديدالساعة مستطيلة الشكل، تماما مثل  ضواغطيوم والشهر وآذلك تقويم تكرارى تضم  فتحات عرض لل

رارا ماألرقام القياسية العالمية  ال تزال تحطم  وفي المزادات الدولية  أعلى األسعار على الساعات بانتظام تحصل هذه 
 .وتكرارًا

 
فقد آان من   CH 29-535 PSقالب  حتى يمكن أضافة التقويم التكرارى للكرونوجراف األساسى ذى الملء اليدوى 

لقد استغرق األمر عامين للمطابقة تماما بين آليه التقويم التقليدية التي  .الضروري تطوير وحدة تقويم ميكانيكية جديد تماما
وهكذا، فإن التقويم  .قطعة المكونة للكرونوجراف١٨٢ملم ، مع القطع البالغ عددها  ١٫٦٥غ ارتفاعها تتحكم فيها آامات و البال

في التعامل مع مكونات معقدة مثل الرافعات الكبيرة وعجالت   Patek Philippeيبرهن على آفائه  5270التكرارى آود 
باإلضافة إلى ذلك ، أجزاء . النقرات وبرنامج العجالتو فعة يايات الرا و التاريخ، نجوم اليوم والشهر وآامة السنة الكبيسة

الفنى  بالتشطيبوآلية التقويم تتميز ليس فقط بدقتها وإنما أيضا بالدقه الشديدة فيما يتعلق   لتروس المجمعةاالصلب الكثيرة في 
ها بنعومة الساتان و تشطيبى تم يتضمن ذلك األجنحة المصقولة يدويا و الت .و الذى يحول تلك القطع الى تحف فنية صغيرة

درجة الخالى  ٤٥بخالف السطح  و  - السطوح المحببة بخطوط مستقيمة عالوة على الحواف المشطوفة والمصقولة بعناية
العجالت الفوالذية و  Patek Philippeعلى التفاصيل المألوفة لدى  ىنموذجمثال قليال،  ةمحدبفالحواف هنا المستوى 

جميع األسنان و الرقائق تم صقلها يدويًا بشكل منفرد  باستخدام قرص دوار : هى الدقة تها بمنتشطيبم آذلك التروس الصغيرة ت
فالسطوح المصقولة تولد احتكاك أقل ، وتقلل التآآل ، وتنقل  .وال يتم هذا العمل فقط بأهداف جمالية . من الخشب الصلب

االعجاب بالبراعة و الحرفة التى وضعت فى  5270ب الساعة آود و ال يستطيع صاح. الطاقة الحرآية بشكل أآثر آفاءة
ما يتضح تجلى على مر السنين والعقود عندت ا ولكنه .الساعة و رفعت من موثوقيتها ألنها مستترة تحت الميناء المصمت

 .ساعة التى بحوزتهم بقيمتها ان لم تزداد بشكل آبير الآيف تحتفظ  لمشترى الساعة و ألجيال من بعده
 
 

 الميناء آتعبير عن الروابط العائلية
 

لساعة اليد األولى التى تحمل آرونوجراف و تقويم  ٧٠و فى الذآرى  -  Patek Philippeليس من المستغرب أن تود 
و تتبدى هذه الروابط األسرية بوضوح في فتحات العرض . راثية للساعة األصليةوعوامل الالخلفًا يحمل نفس  تقديم –تكرارى 
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و ميناء التاريخ  التناظرى عند الساعة السادسة و عرض مراحل القمر المتكامل الذي . ١٢يام األسبوع والشهر عند الساعة أل
على ى الفرعى انوثميناء ال .سنة١٢٢هو فى منتهى الدقة حتى أنه ينحرف عن دورة القمر الحقيقي بنحو يوم واحد فقط آل 

 جديدعيار اللهو سمة مميزة ل ىذو ال: فقي األمحور الأقل قليال من لالسفل على اليمين ز اقفى الالفوردقيقة  ٣٠عداد اليسار و
هي على شكل و  ى القياسوقت للباألسود الذهب المؤآسد  فالعقارب من،  عاما ٧٠ وآما آان الحال قبل .من تصنيع الشرآة

و الثقل الموازن نحيفة قارب الكرونوجراف ع ، بينما١٩٤١في عام  تقدمالتى  1518الساعة آود ، آما في الشجر  أوراق
عالمات الساعات من الذهب المؤآسد باألسود بتصميم باتون نطاق بو يحيط  .ذات تصميم النسيت على غرار الصورة الظلية

الفتحتين الصغيرتين المستديرتين تعد و. مدرج للدقائق بتصيم فى شكل شريط القطار و آذلك نطاق مدرج للكرونوجراف
لمميزة لمن السمات ) ٥و الساعة  ٤بين الساعة (و لمؤشر السنة الكبيسة  )٨و الساعة  ٧بين الساعة (الليل / النهارلمؤشر 

ملم وضوحا تسمح بأن يستوعب ما مجموعه  ٣٢٫٤   و فكرة أن الميناء الفضي البراق يبلغ قطره .التقويم التكرارى الحديث
جيدًا و هو ما يشهد على آفاءة فريدة من نوعها و فلسفة تصميم ساعات  أحد عشر مؤشرًا بشكل ومقروء و منظم تنظيمًا

Patek Philippe التى ال تتنازل عن الكمال. 
 
 

 و تستمر التقاليد فى ساعه من الذهب األبيض من الجمال الكالسيكى
 

. و الميناء الشفاف CH 29-535 PS Q ذات قالب لماآينه المعقدة لمناسبًا  مسرحا  5270الخارجى للساعة آود  يمثل الجسم
 ١٨مصنوعة من الذهب األبيض عيار . و تشع بالسخاء واألناقة المعاصرة ملم  فهى أآبر بكثير من سابقاتها ٤١بقطر يبلغ 

و يحصل  .قيراط ، و بنائها الكالسيكى من ثالثة أجزاء و المصنوع داخل الشرآة مع التقنية التقليدية للتشكيل على البارد
ض المصمت على شكلة النهائى من خالل  وضعه في قوالب عالية اإلحكام ، تعرضه  لقوة ضغط هائلة تصل الى الذهب األبي
ويتبع التشكيل على البارد عدة ساعات لعمل تجويفات بشكل ميكانيكى لمكان زر الضبط و ضاغطات  .عدة أطنان

. المحبب بشكل دقيق و التلميع آالمرآة الكرونوجراف و قطع ضغط المصححات و قضبان السوار  فضال عن خلق السطح
و  .مقعر و العروات المنحنية بأناقة اطاروبعد هذه العمليات يتم انهاء اللمسات األخيرة لجسم الساعة الخارجى بما يحمل من 

تلك التي  مثل مستدير قليال و المستطيل الشكل النفس قيراط  ١٨عيار الذهب األبيض تحمل ضاغطات الكرونوجراف من 
و التى ظهرت فى أربعينيات و   Patek Philippeالكرونوجراف ذات التقويم التكرارى من  يدات ل ساعائآانت تزين أو

و قد آانت عروات الحزام مع الجناحين المقعرين قليال مستوحاة أيضا من هذه النماذج التى ظهرت . خمسينيات القرن الماضى
آريستال الصفير  و المربوط الى الساعة يوضح أحد العناصر األآثر  رض منللعظهر الساعة ذو نافذه . فى وقت سابق

ميزان جيروماآس الكبير فضال عن العتالت األساسية والعجالت الخاصة بآلية : جاذبية في فن صناعة الساعات الميكانيكية
يتم ارتداء . الساعة عملاء به أثنعجاب االيمكن فقط مجرد جانب مما هي من الماآينة  هذه األجزاء المتقنة .الكرونوجراف

 .قيراط ١٨عيار  الذهب األبيض بطريقة الثنى من قفلسوار من جلد التمساح أسود مطفى ذى خياطه يدوية يؤمنه  معالساعة 
 

والخبرة  نباوجسنتحقق من أنها  خالصة تجربة آاملة جدا من جميع ال   5270إذا ما أمعنا النظر في الساعة الجديدة آود 
يخها فى صناعة ساعات اليد ذات رعامًا وتا١٧٢الكفاءة فى التصميم التي اآتسبتها من تراثها الصناعى على مدى التقنية، و

 .منذ سبعين عاما مضت 1518و التى بدأت مع الساعة آود  التقويم التكرارى
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 بيانات فنيه   
    

  قيراط ١٨من الذهب األبيض عيار  5270 التعقيدات الكبرى آود
 آرونوجراف التقويم  التكرارى 

 
CH 29-535 PS Q  الماآينه  قالب: 

 ٣٠عقرب آرونوجراف ، عداد  جلة عمودية،ع آرونوجراف حرآة ميكانيكية ذاتية الملء ،
تكرارى ذى فتحات عرض اليوم والشهر و دورة قفز اللحظى ، ثوانى جانبية ، تقويم دقيقة ال

 .و مراحل القمر تاريخ تناظرى نهار ، /السنة الكبيسة لمؤشر ليل

 

  
 :قطرال  ملم ٣٢

 :اإلرتفاع  )ملم للتقويم التكرارى ١٫٦٥منها (  ملم ٧ 
 :عدد األجزاء )للتقويم التكرارى ١٨٢منها ( ٤٥٦
 :عدد األحجار ٣٣
 :حفظ الطاقه ساعة ٦٥

 :اإلتزان ®جيروماآس
 :التردد )هرتز٤(نصف إهتزازه فى الساعة   ٢٨٨٠٠
 :ياي اإلتزان بريجو
  :ملئ وضعينزر

 .لملء الساعة: الدفع للداخل -
 ووقف عقرب الثوانى ضبط الوقتل: للخارج الجذب -

 :الوظائف
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 .عقرب ساعات و دقائق مرآزى
 ونوجراف من المرآزعقرب آر

 
 :ميناءات جانبيه

 دقيقه بين الساعة الثالثة و الرابعة ٣٠عداد 
 نبى بين الساعة الثامنة و التاسعةاعداد ثوانى ج

 التاريخ عند الساعة السادسة
 

 :الفتحات 
  ١٢اليوم و الشهر على محور عند الساعة 

 ٦مراحل القمر عند الساعة  
 ٨و  ٧ مؤشر الليل و النهار بين الساعة
   ٥و  ٤دورة السنة الكبيسة بين الساعة 

 
 :قطع الضغط المصححة

 ٢و   ١بين الساعة مصحح األيام 
 ١و   ١٢بين الساعة مصحح األشهر 

 ٧و   ٦بين الساعة مصحح مراحل القمر 
 ١٢و   ١١بين الساعة مصحح التاريخ 

 طقيرا ١٨تأتى الساعة مع أداة ضغط من األبنوس و الذهب األبيض عيار 

 :العرض

 عند الساعة الثانيةالبدء و اإليقاف ضاغط  
 عند الساعة الرابعة اعادة التعيين ضاغط  

 :الكرونوجراف غطواض

  
 :الدمغة Patek Philippeختم 

  
 المواصفات 
  

 و آريستال الصفير قيراط ١٨من الذهب األبيض عيار 
 . فيرآريستال الص نافذه من  اتظهر الساعه له فتحة عرض ذ 

 .متر ٣٠مقاومة المياه حتى عمق 

 الساعه جسم

  
 ملم ٤١: القطر

 ملم ١٢٫٤٠: اإلرتفاع 
 ملم ٢١: العمق بين العروات

 :الساعه  أبعاد جسم
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 فضى براق
 الذهب المؤآسد باألسودمن عالمات الساعات المرآبة من ١٢

 األسودعقارب الساعات و الدقائق بشكل أوراق الشجر من الذهب المؤآسد ب
 وزن مقابل من المرآز وعقرب آرونوجراف ذ

 
 ميناءات فرعية ، ال مرآزية ، نقش جالوشا دائرى

 عقارب بشكل أوراق الشجر من الذهب المؤآسد باألسود ٩و  ٨بين الساعة ثوانى فرعية  -
 عقارب بشكل أوراق الشجر من الذهب المؤآسد باألسود ٤و  ٣بين الساعة عداد ثالثين دقيقة  -

 :لميناءا

  
مع قفل من يغلق عن طريق أسود مطفى  ، تقسيمات مربعة ، ذو حياآه يدويه  وجلد التمساح ذ

 قيراط  ١٨من الذهب األبيض عيار  الثنى
 :السوار

 
   

 
 
 
 
 




