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 7000مكرر الدقائق آود  الديز فيرست   Patek Philippe  ساعة
 ة تقنية فى ترجمة انثوية التقاومملء ذاتى ، عبقري ذومكرر دقائق 

 
فى مساحة متناهية الصغر تجمع أآثرها تطورًا،  دائما من بين أندر الساعات النفيسة و مكرر الدقائقلطالما صنفت  ساعات 

فى حياتها الداخلية العبقرية المئات من األجزاء المنفردة لتعمل و تتفاعل في وئام وتتحرك جنبًا الى جنب فى الحد األدنى من 
الضربات  والهدف من هذا الجهد هو اذاعة الوقت على الساعة عن طريق. بدون أن يمسوا بعضهم البعض و بينهم الفراغ

 -على سبيل المثال ، فأشارت الوقت تكون دونج  ٣٤:٣الساعة   ما تكونوهكذا، فعند  .بأفضل اإلمكانيات االصوتية الممكنة
ضربًا على الجرس ذى النغم المنخفض ، ودينج دونج، دينج دونج  ضربة عالية و ضربة منخفضة ،  دونج للساعات  -دونج

ج للدقائق دقة واحدة لكل دقيقة على الجرس ذى النغم دين جدين جدين جدينباع الساعة ثم ضربة واحدة على آل جرس لكن من أر
 Patekقررت   .لجذب انتباه المرأةذلك بخبار الوقت المسموع بالجمال و االغراء تهدف إبراعة تقنية تغلف  .ىعالال

Philippe   7000الساعة آود : داتفي مجموعتها من ساعات اليد للسي ائق مكرر دقة عأول سا أن تقدم. 
 

بعمل استثناء حيث   Patek Philippeولكن هنا، فقد قامت  . عادة، تنتمي ساعات مكرر الدقائق الى فئة ساعات اليد الكبيرة
 من عدد قليل بينفقط تصنف  ال  .آلية الطرق نحافة لذاتى الملء هو أحد أآثر الماآينات  التى تحم  R 27 PSها  قالبأن 

راحة تامة في يستقر ب – قيراط ٢٢عيار  الذهبى من مرآزروتر ال -مينى ولكن بفضل ،  ذاتية الملءررات ساعات المك
على الرغم  وى نثالمعصم األساعة اختارت أن تجمل بأناقة هذه هي أصول مثالية لو . فقط ملم ٥٫٠٥رتفاع يبلغ فاال  –طبق لا

 .س صناعة الساعاتاييبمقى يتضمنها ذلك تال هائلةالصعوبة الفنية المن درجات 
 

 رومانسية بكل المعايير
 

هى  7000بتصميمها الخارجى الساحر فى حلة دافئة من الذهب الوردى  و قرص الساعة المحدب ، فان الساعة الجديدة آود 
لضابط فيما تم استيحاء العروات المستقيمة ذات قضبان الحزام المربوطة من تصميم ساعة ا. قطعة فنية فى منتهى الجمال

وبدال من الغالف الخلفى المرآب على مفصالت ، فهذه الساعة يميزها غالف خلفى . لبالكالسيكية التى قدمتها الشرآة من ق
الشريحة تندمج و . و الذى يكشف عن احد اعاجيب ماآينات الوقت الرنانةصفير الشفاف مربوط الى الساعة من آريستال ال

سه فى الجانب األيسر من جسم الساعة ،  جنبا إلى جنب مع زر الضبط المحززعند التى تقوم بتشغيل مكرر الدقائق بسال
لون الكريم مع عالمات الساعات بطريقة النقل الميناء ب  .شكل الساعة العام فىالساعة الثالثة و الذى يمثل توازنًا بصريا 

أرقام بريجو  من وتسعة .ل آالمرآةالمطبوعة ، و مؤشر مدرج للثوانى بشكل عتيق وردى يحيطه قرص الساعة المصقو
عند حواف الميناء تم وضعهم على  قيراط و عالمات لؤلؤية جميلة من الذهب الوردى١٨المرآبة من الذهب الوردى عيار 

بوار "لعقارب  ةبرقو تؤهل المكان . على امتداد دوائر الساعات و الدقائق بما يؤآد على سهولة القراءة لوجه الساعة الغنى
عت آل نو قد ص . ل المصمم على غرار باتون ستايلقابمللساعات و الدقائق و عقرب الثوانى النحيف ذى الوزن ال"  تستيوار

ورائه ما ال يقل  يخفيالرقيق  حقيقة أن هذا والوجه األنثوي ننسىمن السهل و   .قيراط ١٨العقارب من الذهب الوردى عيار 
 .ةمعقدة للغايجزء منفصل تكون ماآينة  ٣٤٢عن 
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 التعقيد هو فى الواقع مؤنث
 

لكل محبي الساعات المعقيدة ، هى دائما متعة أن تشاهد الباليه الذى تؤديه األجزاء المزخرفة و المثقبة أثناء عمل آلية بالنسبة 
 ساعاتعدد الفان  على سبيل المثال .المطارق ، وليس الرجال وحدهم هم من تأسرهم دقة وتعقيدات ماآينات الساعات المعقدة

والدقائق المعروضة على الميناء يجب أن يتم تحديثها باستمرار من قبل نظام الطرق المعقد، بما يحمل من  اتأرباع الساع و
وذلك ألن قطاعات . عجالت، و لوالب و آامات بحيث تكون في المواقع الصحيحة عندما تقوم الشريحة بتشغيل مكرر الدقائق

و الدقائق يجب أن تتحرك الى مواقعها التى تتيح لها التحكم بدقة في  و أرباع الساعات  ات الساعالخاصة برقائق المسننة من 
إيقاع الضربات بدوره عليه منظم الطرد المرآزي، الذي يسيطر  و .عدد ضربات الساعات ، و أرباع الساعات ، و الدقائق

الداخلة  صغيرةالجزاء العديد من األالى بالنظر و.يضمن أن يتم ضرب النواقيس في تسلسل متجانس بدال من تعاقب متسارع 
و   .  و الضبطتجميع الو النهائى  الدقة والصبر في التشطيبمن  إلى أقصى درجة ممكنة فى تلك العملية آيف ان ذلك يحتاج 

حيث .  Patek Philippeلهذا السبب، فان الساعات ذات ماآينات مكررات الدقائق يتم  تصنيعها فى ورش عمل منفصلة لدى 
هذا العمل بويعهد . يكون ساعاتي واحد مسؤوال عن عملية التجميع و الضبط و اآمال آل ساعة على حده من األلف الى الياء

وسنوات و العيون الثاقبة و األيدى الثابتة  المرهفة الذين من مؤهالتهم اآلذانو فقط الى خبراء صناعة الساعات الموهوبين 
 . ال حدودوالصبر بطويلة من الخبرة 

 
 

  لصوتااألولوية لنقاء 
 
بعد أن تمر الساعة  .هي عملية غير عادية أيضاالدقائق مكرر  خلقلخطوة األخيرة في اتكون ، Patek Philippe لدى

، فيجب عليها ان تثبت أنها  المجمعة الكاملة بسلسلة من االختبارات الصارمة و التحاليل الصوتية باستخدام األجهزة الحديثة
و يتم ذلك في مكاتب رؤساء  الشرآة تييري  في ورش العمل في جنيف و .ى إلى مستوى متطلبات األذن البشرية آذلكترق

 بصفتهم أصحاب شرآة تقع على عاتقهم تحمل المسؤولية الشخصية عن نوعية الساعات التى تصنعها نفيليب ستيرن ، الذي
 صوتو يعد . ى لكل ساعة مكرر دقائق قبل تسليمها إلى صاحبهافانهم يقومون شخصيا باالختبار الصوت و لذلك  الشرآة

Patek Philippe   النموذجى برنينه الغنى هو احد اهم العناصر المكونه السم هذه المارآة و التى تميز جميع ساعات مكرر
مر بجولة على مدى ت  Patek Philippe تجهانت 7000، فكل ساعة مكرر دقائق آود  آذلك لهذا السبب .الدقائق من الشرآة

أشهر طويلة بين ايدى صانعها، و التقييم الصوتى من رؤساء الشرآة قبل ان يتم تسليمها لصاحبتها سعيدة  الحظ ، و التى 
 Patekساعة صوت ب و االستمتاع عاالستمالالتى واتتهم الفرصة لمن بين عدد قليل من النساء  تلك اللحظةستكون بداية من 

Philippe ذات مكرر الدقائق  تالديز فيرس. 
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بيانات فنيه

 (4N)قيراط   ١٨عيار من الذهب الوردى  7000تعقيدات آبرى آود ، ساعة  الديز فيرست
 مكرر الدقائق ، الديز فيرست

 
R 27 PS :الماآينه   قالب

 دقائق المكرر حرآة ميكانيكية ذاتية الملء  مع 
 

:قطر العام ال  ملم٢٨
ملم  ٥٫٠٥ :اإلرتفاع  
:عدد األجزاء ٣٤٢
:عدد األحجار ٣٩

:حفظ الطاقه ساعة٤٨حد أقصى 
:دوار الملء قيراط ملء فى اتجاه واحد ٢٢روتر ذهب عيار  -مينى

:اإلتزان ®جيروماآس
:التردد )هرتز٣(   ى الساعةنصف إهتزازه ف ٢١٦٠٠
:ياي اإلتزان مستوى

:مسمار ياى اإلتزان قابل للتعديل
 

:الدمغة Patek Philippeختم 
 

الساعات على نغمه منخفضة و الدقائق على نغمه مرتفعة و أرباع (آليه طرق ذات ناقوسين 
 )الساعة على النغمتين

:مكرر الدقائق

 
   :وضعين وذ لءمزر

 لملء الساعة: دفع للداخلال -
ضبط الوقتل: للخارج الجذب -   
 

 شريحة على الجانب األيسر من جسم الساعة لتشغيل مكرر الدقائق

:الوظائف

 
.ساعات و دقائق من المرآز  

 ميناء ثوانى جانبى عند الساعة السادسة
 
 

:العرض
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المواصفات 
زجاج الساعة محدب من  يل ساعة الضابط ،مود،  (4N)قيراط  ١٨الذهب الوردى عيار 

 آريستال الصفير
مع ظهر قابل للتبديل مع ظهر ذى  قيراط  ١٨ظهر الساعه مصمت من الذهب الوردى عيار  

  آريستال الصفيرنافذة من 

:الساعه  جسم

 ملم ٣٣٫٧: القطر
 ملم٩٫٥: اإلرتفاع 

 ملم ١٤: العمق بين العروات
 و الغبار البللحمايه ضد 

بعاداأل

نقش مطبوع فى طابع عتيق آريمى اللون   
قيراط ١٨من عالمات الساعات المرآبة بريجو من الذهب الوردى عيار  ٩  

قيراط  للساعات و الدقائق ١٨من الذهب الوردى عيار " ستيوارتبوار "عقارب   
قيراط ١٨عقرب ثوانى من الذهب الوردى عيار   

 
 جانبىات الميناءال
ى عند الساعة السادسةميناء ثوانى جانب -  

:الميناء

  
من الذهب ظل صدفى مطفى ، ابزيم للقفل جلد التمساح ذى تقسيمات مربعة ، ذو حياآه يدويه 

 قيراط ١٨الوردى عيار 
 :السوار

 
 


