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 المعقدة الحرية فى الساعات
 
 تقاليد إلى زخما آبيرا أضاف وهو االتجاه الذي المعقدة، لسنوات عديدة نمو اتجاه خاص فى عالم الساعات Patek Philippe تتابع

 من جميع المستويات حقيقة أنار التعقيد، و استقرعالية معقدة و الساعات يز علىيد الترآازت فقد. لتقليديةاات صناعال أفضلمن  صناعة
 في معرضألولي ا مرةالثالثي الذى يظهر لل االتجاه هو هذاو التطبيق الحقيقي ل .أآثر جاذبية للنساءقد أصبحت تعقيدات الساعات 

BASELWORLD 2012  ثالثية يكمل الذى الدائم التقويم مع أجزاء الثانية رافجآرونو 5204 الكالسيكي كودال فى 
 . للشرآة كولمالم رافجكرونوالعيار ة علىبنيالتقليدية الم Patek Philippe آرونوجراف

نحيفة جدا من حيث ال 7140 آود الماآينة ذات Ladies First Perpetual Calendarالنسائية الجذابة  ساعةلاعرض و ت
 التطلع إلىهم يمكنو بالنسبة للرجال . من الماس اضافة ملتهبة مع بشكل مذهل مغر لسيداتليل جديد تعقيد التقويم الدائم فى موداإلرتفاع 

 مفردات تعكس و التى وسادةال شكلالمستوحى من تصميمها ب ،دائمال يمالتقو آذلك ذات جدا ذات رفيعةال  5940آود جديدساعة الال
ت تعقيداذات ال الثالث الساعات ذهتؤآد ه .دائم تقويم ذات في العالم يد ساعةأول   Patek Philippeت فيهقدم الذي لعصرا تصميم
 أهم التحديات لسيطرة علىو تمكن الشرآة من أدواتها ل ،عائليةالية ملكذو ال جنيفالساعات القابع فى  صنعلمراقية الفنية البراعة ال على
 .قياس الزمن فى عالم  الهائلة

 
 

Ladies First Perpetual Calendar  7140آود رقم 
 

في السنوات  آذلك و قد أبدين الخالدة  المجوهراتب هن مغرماتو . لطلما احتفظت السيدات بتقدير خاص لفكرة األبدية والقيم الدائمة
اعة الرائعة من لك السزيد من اهتمامهن بتالتقويم الدائم لي غيرماذا و عليه ف  .المعقدة الميكانيكية اهتماما متزايدا بالساعات الماضية العشر

Patek Philippe؟ 
 

، ميكانيكية ذاتية الملء، تتضمن رفيعة جدا هى ساعة يد  7140 الجديدة آودالنسائية  Ladies First Perpetual Calendarساعة 
 .نة الكبيسةمن شهر فبراير فى الس 29ح رقم اليوم يعلى عدد األيام فى آل شهر و تعرض آذلك بشكل صحآليه تقويم تتعرف أوتوماتيكيا 

ة ماس ٦٨رصع بعدد مالقرص حول زجاج الساعة (توب ويسيلتون   ماس من ثمينةو بزخرفة  الذى يتحدى الزمن نيقا األتصميمهو ب
دائمة ال قيمةال فضال عن ،)قيراط  ٠٫٢٠ حوالي يبلغ مجموعها ةماس ٢٧مرصع بعدد  قفلو ال قيراط،  ٠٫٦٨ حوالي يبلغ مجموعها

 الحفاظ على من شأنها وىثناأل للمعصمثمينة  جوهرةلتكون  الكاريزمية ةطعالق ههذ رشحو الذى يالمعقدة  Patek Philippe ساعاتل
من حيث  اآالسيكي امظهرمستدير الالساعة  غالفيحمل  ملم، ٨٫٨ ا وارتفاعه ملم ٣٥٫١ قطرهايبلغ . قادمةألجيال  ةيلعصرا  تهاجاذبي

 تتألفو التي للغاية  ةمعقدالذاتية الملء ميزات و الماآينة هذه ال بفضلو .السائدة اتالموض قىبقى بعد زوال بايي سذالق ستناالشكل وال
 عتزت العصرية التي للمرأة مطمحهو  7140 د رقموآ  Ladies First Perpetual Calendar ساعةفامتالك . اجزء ٢٧٥من 
 .ةيالخارجاألناقة قدرت بقدر ما الداخلية القيمب
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 ذات التقويم الدائم فى تصميم بشكل الوسادة 5940الساعة آود 
 
 شكلإن التصميم المستوحى من ف ،Nautilusلساعة  الفذالمظهر  و الدائرية  Calatravaالشكل الخارجى لساعة النظر عن غضب

 غالفمات درجة اعتبارها رمز من الرموز فى  مجال تصميإلى  Patek Philippe هارفعت التيالتصميمات  بين يعد  سادةالو
فقد  . جدا رفيعة ماآينة تقويم دائمالكالسيكية التى تنتمى لعشرينيات القرن العشرين  هذه الساعة تمنح الطبيعي أن و آان من .الساعة
النتيجة الساعة الجديدة آود لتكون  ١٩٢٥في عام و ذلك  دائم تقويم ذات في العالم يدهى من قدم أول ساعة  Patek Philippeآانت 

 خطوطها مع   .مم x٤٤٫٦ ٣٧ أبعاده وسادةبشكل الالساعة  غالفل  ذا التعقيد عالى الفائدة فى إطار تصميم أنيقهو التى تقدم  5940
خالد ظل محتفظا بجمال  و Patek Philippeالكالسيكي الذى قدمته  تصميمو ال، وهآرت ديكو حرآة مستوحاة منالرشيقة االنسيابية ال

التى تحمل قلب دوار و  ملم ٢٫٥٣ ، تبلغالنحيفة Q 240الماآينة عيار : األسطورة األخري .من الزمن عقود عبر معاصرةو شخصية 
بحيث  إلي إرتفاع الساعة، ملم فقط١٫٣٥ غير تقويم الدائمو ال يضيف ميكانيزم ال .قيراط مدمجة في الطبق ٢٢من الذهب عيار صغير

مذهل  اعة تحقق معدل دقةتلك الس ومع ذلك فإن  .مم ٣٫٨٨ عيار بالكاد يبلغ سمكه بداخل ٢٧٥ جميع األجزاء البالغ عددها استيعاب يتم
 التقويم على الوقت و مؤشرات  5940آود  ساعةتعرض ال .في اليوم، و هو أداء اسطورى بالنسبة لساعة ميكانيكية ثانية ٣-/٢+ يبلغ
تتمتع تلك  فى المجال تصميمها الذى يعد عالمةو يزمية كارو بشخصيتها ال  .رائع وضوح فى حبيباتبنقش ذو  أبيض آريمى ميناء

 .الساعات الراقيههواة جمع  مجتمع في الجديدة فضلةالساعة المبكل ما تحتاجه لتصبح الساعة 
 
 

 مع تقويم دائم آرونوجراف أجزاء الثانية 5204الساعة آود 
 

، آرونوجراف المخلب األفقى و تحكم عجلة العمود اليدويالكالسيكية ذات الملء   Patek Philippeيمكن تصنيف ساعات فى الواقع
 يتضمن  و عيار الكرونوجراف الخاص بهااطالق  اآلنيتم  و ميراث المارآةو هو ما يلخص آثيرا من  من التعقيد ثالث درجات في

 هذا اإلصدارل CHR 29-535 PS Qوقد تم اختيار العيار   .االتعقيدات نجاح أآثراثنين من وهما  ثانيةأجزاء ال ظيفةو و دائم تقويم
بداخل ساعة الكرونوجراف آود  قبل نحو عام قدم ألول مرة الذي التكوينعلى نفس   (Q)يعتمد ذلك التقويم الدائم ،يكبرات التعقيدذو ال
و قد   Patek Philippe فى من قبل المهندسين على نطاق واسع (R) ثانية أجزاء ال رافجآرونوتصميم  تم اعادة  فيما . 5270رقم 

تقوم أداة  .فى أثناء عملية قراءة الوقت المنقضى انتظامفى  توازنال سعة أن تبقى ساهم في و الماآينة من ارتفاع ثانيةقلل عازل أجزاء ال
. ٪٧٥بنسبة  ثانيةأجزاء الو عجلة  كرونوجرافالمحتمل بين عجلة الاالنحرافات الزاوي بتحجيم  براءة اختراعمعادلة حاصلة على 

شكل ذو ساعة من البالتين  غالففي  الميكروميكانيكية عجوبةاأل مع هذهتتج .لتكون النتيجة شبه تطابق آامل لعقربى الثوانى الماسحين
من خالل بها  عجابرؤية الماآينة و اإل ويمكن. الذهب الخالص مصنوع منال بيضاأل تحت ميناء من األوبالين دائرى الكالسيكي و

أن يستبدل ذلك بظهر  ي فى ذلك جمال أآثر مما يحتاجالساعة الذين قد ير بينما يستطيع مالك .الصفيرل ن آريستاظهر الساعة الشفاف م
 .آذلك مع الساعة مرفقا مصمت و الذى يأتى

 
 


