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 7059أجزاء الثانية و آرونوجراف آود  الديز فيرست Patek Philippeساعة 
 

 أجزاء الثانية و آرونوجراف احادى الضاغط الديز فيرست
 أنثوية  لمسةذو  آبيرتعقيد ميكانيكى 

 
فمنذ فترة طويلة جداًَ ، طرحت  ، بمثابة تقليد عريق  Patek Philippeدات لدى  يعد عمل ساعات تعقيدات آبرى للسي

وفي اآلونة . آانت تخبر الوقت بشكل لطيف بأنغام موسيقية عذبة ونادرة والشرآة المكررات في أشكال رقيقة شديدة الحساسة 
أو ، بتقديم الساعات التى تعرض مراحل القمر المعقدة  الساعات الميكانيكيةى لعاالقبال المتزايد بين النساء  تلبيةتم األخيرة ، 

قدوم  و لدى،  اآلنو   . للسيدات اءغرو هى الساعات التى آانت آلها منبع سحر و ا أو التقويم السنوي تلفةخلماطق زمنية امنال
 :الشديدة  فةاالنحيز بو التى تتمآبرى  للسيدات ساعة تعقيدات أول   Patek Philippe عرض ت، الواحد و العشرين  القرن

 .7059آود  أحادى الضاغط أجزاء الثانية و آرونوجراف الديز فيرست
 

 Patekو قد استجابت  ،  انتقل انتعاش الطلب العالمي على آرونوجراف ساعات المعصم سريعًا الى قطاع ساعات السيدات 
Philippe 7071آود    " الديز فيرستآرونوجراف " ساعة  رباصدا ٢٠٠٩ فى عامR قالب ل فى داخلها مت تح، وآان

بأناقة الفتة للنظر هذا الفصل الجديد ح تتيف.  ىلرجالديل امواطالق القبل حتى  و ذلك بالشرآة عوصنكرونوجراف  الجديد المال
ما ين هي تعد من بف، ى بسبب تعقيدها الميكانيكو ؛  ثانيةآرونوجراف أجزاء ال شتمل علىو ساحرة ، ت جميلةبساعات نسائية 

في شكل ساعة يد أنيقة للسيدات  عمودعجلة ال تحكمآان تطوير آرونوجراف أجزاء الثانية و وضع  .التعقيدات الكبرىيسمى ب
قدمت من بين ماآيناتها  ىفقبل آل شيء هى الشرآة الت ، Patek Philippe هو نوع من المغامرة المحسوبة بدقة من قبل 

 لباقالو يوضح رقم  .في العالمتحكم عجلة العمود ز آرونوجراف أجزاء ثانية و جهالنحف األ CH R 27-525 PS لباقال
جسم الساعة للمعصم األنثوى هذا الحجم الصغير يناسب ب قالب  .ملم  ٥٫٢٥ ، ارتفاع  مم  ٢٧٫٣القطر : قياسات أبعاده 

ى الميكانيك آما سيسعدها االعجاز  آل امرأة،سوف يسعد  ةماس  ٢٢٦الوردى مع   الذهبمن نيقة ظرف الساعة األ .الرقيق 
  .ميناء الساعة بهدوء تحت  يدقالذى 

 
 

 أنحف جهاز آرونوجراف أجزاء ثانية العالم: للمرأة العالمية
 

واثقة من نفسها خلف عجلة قيادة سيارة رياضية عاليه الطاقة أو سيارة دفع لم يعد مشهدًا غريبًا اليوم جلوس امرأه جميلة 
من غير العادي بالنسبة للمرأة أن تبدى اهتماما آبيرا بمستوى األداء المحتمل من توقيت الصمام المتغير أو و لم يعد . رباعي

ايضا محل  الساعات الميكانيكية المعقدة هيتكون ليس من المستغرب أن ى فلو بالتا القابض المزدوج ، اجهاز نقل الحرآة ذ
دورية الآيفية التعامل مع أوقات ن جيدا آذلك عرفيالتقنيات الحديثة وطيات النساء اآلن بمعتلم  .  من جانبهارغبة و اعجاب 

  7059آرونوجراف أجزاء الثانية آود  الديز فيرست ةلجديدا Patek Philippeساعة حقيقة أن  نقدريوسوف . والمرجعية
 .لمدة ست سنوات الحجم صغيرترقم قياسي عالمي في حاصلة على ميكانيكية حرآة حتوي على ت

 



Continued 2 

 

 
 
 
 

كرونوجراف أجزاء الثانية ذى تحكم عجلة هو األقل نحافة ل  CH R 27-525 PS قالب، يعتبر ال ملم ٥٫٢٥بارتفاعه البالغ  
تقدما فى كرونوجراف ومع االبتكارات الحاصلة على براءة اختراع ، فهى أيضًا واحدة من  أآثر ماآينات ال .في العالمالعمود 

 .قالبالصغير جدًا لل ماعها وسعًا  لضمان أعلى معدل دقة وموثوقية على الرغم من الحجو لم يدخر صن. داخل تصميم تقليدي
ال يقوم محرك  .من نقل الطاقة مع الحد من االحتكاك واالستهالك كرونوجرافطورت هندسة التسنين المبتكرة لعجالت ال

يوازن االختالفات فى العزم بين حاالت اإلقتران و  لكنه أيضًا لباقاالحتكاك الخاص بعداد الدقائق  فقط بالتقليل من ارتفاع ال
لملء اليدوى للية اآلسنان األ. ؛ وهذا يضمن أن يبقى اتساع التوازن ثابتا في آل أوضاع التشغيل كرونوجرافعدم اإلقتران لل

به أطراف لديها أيضًا تعريف جديد ، يمكن لمس هذا التغيير بوضوح من خالل التجاوب السلس لزر الضبط الذي تشعر 
تتماشى مع  حقيقيةسعادة  ، Patek Philippeتجربة ملموسة عبر عنها أحد المطلعين  بأنها شعور الحرير  من   .األصابع

 .المظهر األنثوى لساعة
 
 

 مزيج ال يقاوم من الذهب الوردى و الماس
 

بين التصميم الكالسيكي و الفن  ةحقيقي بمهارةيجمع جسم الساعة لهذا التصميم النادر الحصرى لساعة تعقيدات آبرى للسيدات 
التصميم المميزة لساعة الضابط مع العروات المستقيمة  و قضيب السوار المربوط الذى . ثةوالتقليدي  و بين األناقة و األن

على فيما يؤآد   7059آرونوجراف أجزاء الثانية آود  الديز فيرست ة يعكس الجوانب الكالسيكية التقليدية للساعة الجديد
حجر ماس  ١٥٣والعاطفة المتأججه من )   4N(قيراط   ١٨لذهب الوردى من عيار لالبريق الرومانسى  ،جوانبها األنثوية 

ى و بنظرة فاحصة على صف  .حول زجاج الساعة طارترصع اال) قيراط ٠٫٧٢نحو (توب ويسلتون نقى ال تشوبه شائبة 
فن المجوهرات في هذا المستوى الرفيع من اختيار و ترآيب و ترصيع لألحجار الماس الثمين المتأللئ  تثور مسألة ما إذا آان 

تحويل االنظار عن حقيقة أن الحرآة  الىبراق يميل ميناء الساعة المطفى ال. من التعقيداتهو أيضًا ، ربما يمكن أيضا اعتباره 
عقارب تم عمل أرقام بريجو المرآبة و آل العقارب بما فيها   ".ءمجال االستثناب" ه انما هى تنتمى الى ما يسمىالميكانيكية تحت

ت تم الفرعيةى انوثيقة و الدق -٦٠فيما مؤشرات عدادات  . قيرط  ١٨الوردى عيار  الذهبمن  كرونوجراف و أجزاء الثانيةال
الميكانيكى  تعقيدمع ال تباين جذابشكل و تم تزيين الميناء بنقوش رقيقة ت. الوردى  الذهبظل من مطبوع في بطرقة النقل ال

كرونوجراف و أجزاء للالرقيقة عقارب التصبح العبقرية التي تقف وراء وظيفيتها واضحة عند بدء تشغيل  .ساعةالوظيفى لل
قه ضمن زر الضبط بشكل مريح ، و آذلك عند وقف عقرب افى وقت واحد عن طريق الضاغط األحادى  الموجود برش الثانية

 أجزاء الثانيةو عند تفعيل الضاغط مرة أخرى لجعل عقرب الساعة الثانية ،  دق الضاغط الموجود عنأجزاء الثانية عن طري
الرائع المنسق هو الميكانيكى هذا الباليه .عادة تعيين آل من العقربين عند الصفرعند اكرونوجراف ، و أخيرًا يلحق بعقرب ال

 .قلب المرأةفى النهاية ب يفوزالذى من شأنه أن 
 

ال ويسلتون النقى الذى   ماسة من ماسات توب ٧٦ها زيننافذه العرض من آريستال الصفير فى ظهر الساعة و التى يتكشف 
لترآيز على اثنين من  .صناعة الساعاتهارة الفنية فى مجال م، عن قمه ال تقريباقيراط   ٠٫٤٠ مجموعها يبلغ  و تشوبه شائبة

حيطهم جسور مزينة بسخاء ذات حواف ت. Patek Philippeتقليدا جليال من  توجها أغطية مصقولة فىتعمود التى العجالت 
وتعرض نافذه العرض أيضا األناقه المتناهية لألجزاء الصغيرة المكونة للماآينة و الجسور  . مصقول مزخرفة بشرائط جنيف

هبة استثنائية ، والعديد من سنوات و هى عملية تتطلب مو ،المبهرة بزواياها الخاصة التي ال يمكن تشطيبها اال بشكل يدوى 
بل يتم تصنيعها يدويًا بشكل فردي من قبل أآثر . طرق خطوط التجميع نفماآينات مثل هذه ال يمكن أن يتم إنتاجها ع. الخبرة

ساعات الكود  قليل جدا من عددإال  Patek Philippe يمكن أن تنتجال سبب ، و لهذا ال   .و موهبة صناع الساعات خبرة
إلى  نللنساء الالتي تنجذبآترآيبه جذابة وهذا يجعلها أآثر إغراء . عامفي ال آرونوجراف أجزاء الثانيةالديز فيرست  7059

 .فى أبدع صورهابراعة صناعة الساعات 
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بيانات فنيه

 (4N)قيراط   ١٨عيار من الذهب الوردى  7059تعقيدات آبرى آود ، ساعة الديز فيرست 
 ونوجراف أجزاء الثانية احادى الضاغطآر ، الديز فيرست

 
CHR 27-525 PS :الماآينه   قالب

 موديةماآينة قليلة السمك جدًا ، آرونوجراف أجزاء الثانية احادى الضاغط مع عجلة ع
 عقارب آرونوجراف و أجزاء الثانية

 دقيقة و ثوانى جانبية -٦٠عداد 
 

:قطر العام ال  ملم٢٧٫٣٠
:اإلرتفاع  ملم ٥٫٢٥
:عدد األجزاء ٢٥٢
:عدد األحجار ٢٧
:حفظ الطاقه  ساعة٤٨

:اإلتزان ذو زراعين و ثمانيه مواضع ثقل ®جيروماآس
:التردد )هرتز٣( نصف إهتزازه فى الساعة  ٢١٦٠٠
:ياي اإلتزان بريجو

 
   :وضعين وملئ ذ زر

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

:الوظائف

 
.ساعات و دقائق من المرآز  

 .أجزاء الثانية من المرآز عقارب و) تراتوز(عقارب آرونوجراف 
 

:ميناءات جانبيه   
 ة التاسعةميناء ثوانى جانبى عند الساع -
 يعمل باستمرار عند الساعة الثالثةدقيقة  -٦٠عداد  -

:العرض

 
 ل و ايقاف و اعادة تعيين وظيفة الكرونوجراف عن طريق ضاغط فى زر الضبطيتشغ
 اجزاء الثانية عن طريق ضاغط عند الساعة الثانية بل و ايقاف عقريتشغ

:ضاغطات الكرونوجراف

 
المواصفات 

 
، زجاج الساعة محدب من   (4N)قيراط  ١٨الذهب الوردى عيار الضابط من  موديل ساعة

 آريستال الصفير
 قيراط ٠٫٧٢من ماسات توب ويسيلتون النقية بمجموع نحو  ١٥٣الساعة يرصعه  اطار

من ماسات توب ويسيلتون  ٧٦آريستال الصفير ترصعه نافذة من  وذمربوط ظهر الساعه  
 اطقير ٠٫٤٠النقية بمجموع نحو 

 مقاومة للمياه حتى عمق ثالثين مترًا

:الساعه  جسم
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 ملم ٣٣٫٢ :القطر
 ملم ٨٫٦: اإلرتفاع 

 ملم٢١: العمق بين العروات
 

:الساعه أبعاد

 مطفى براق 
انطباع البودره الورديه وذ  

قيراط ١٨عشرة من عالمات الساعات المرآبة بريجو من الذهب الوردى عيار   
قيراط  للساعات و الدقائق ١٨الذهب الوردى عيار من " ستيوارتبوار "عقارب   

قيراط ١٨وزن آرونوجراف مقابل و عقارب أجزاء الثانية من الذهب الوردى عيار   
 

يةجانبات ميناء  
قيراط ١٨من الذهب الوردى عيار  ةعستاميناء ثوانى جانبى عند الساعة ال -  
قيراط ١٨لوردى عيار عقارب من الذهب ا: دقيقة عند الساعة الثالثة  ٦٠عداد  -  

:الميناء

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

 قيراط  ٠٫١٨ماسة بمجموع نحو  ٢٦ترصعه  قيراط ١٨الوردى عيار 
 :السوار

 




