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Patek Philippe  5940آود رقم 
 دائم و ملء ذاتى تقويمساعة رفيعة جدا ذات 

 
 

 تقاليدهاتؤآد على آالسيكية عريقة 
 

المعقدة على مدى سنوات  هاساعات أآثرذات التقويم الدائم و الملء اليدوى مكانة متقدمة بين  رفيعةال  Patek Philippeاحتلت ساعة 
 بشكل بتصميم 5940 الكود :ةدائمال التقويمات العالمة في تراث لساعة بصيغة تؤآد علىاإطالق تلك  عملالورش تعيد  اآلن و. عديدة

  .قيراط ١٨عيار  الذهبمن  لغالف الساعة وسادةال
 

والتي تتضمن  - كبرىالتعقيدات ال ساعات فئةباطا بالحياة اليومية من بين رتأآثر الوظائف ا ممما ال شك فيه ان ساعات التقويم الدائم تقد
ألخذها   دائما إلى التاريخ الصحيح و ذلك أنها تشير -دائمال انية و التقويمو آرونوجراف أجزاء الث دقائقساعات التوربيون و مكررات ال

 Patekمن أنجح ساعات الجيب المعقدة التى أنتجتها  دائمال التقويم لطالما آانت ساعات .عدد األيام  فى األشهر المختلفة في االعتبار
Philippe  أول ىه جنيف في شرآةال آانفى قلب الموضة  يدالحين أصبحت ساعات  و .التاسع عشر القرن يعود تاريخها إلىو التى 
أصغر  بالمناسبة ، والتي آانتحجم ساعات اليدحتى تناسب بارعة لهذه الدرجة بمنتهى ال العبقرية للتقويم ليةتلك اآل تصغيرمن قام ب
 .مما هي عليه اليوم بكثير

 
 و التى آانت تعرض   No. 97'975، الساعة ١٩٢٥دائم فى عام ذات تقويم في العالم  أول ساعة يد Patek Philippeو قد قدمت  

وضح تقويمها يو  .عند الساعة الثالثة القمر احلومر، ميناء جانبى عند الساعة التاسعة اني فيوثال و من المرآز الدقائقالساعات و
أخذ السنوات الكبيسة في مع  ٦ الساعة عند الشهرو  ١٢ الساعة عند أيام األسبوع و الرقمي التاريخ عن طريق عقرب من المرآز

ثل عرض مؤشرات القفز التقويم متضمين وظائف  آذلكو قد تم  .اليوم آما هو معتاد دون أن عرض دورة األربع سنوات ولكناالعتبار 
 .التحدى من خاصة عاليه درجةللحظى وهى 

 
 

 فورمة-غالففي  دائم تقويم و جدا رفيعة 5940 آود
 

 اإلبداعفى واضح ها النمطو  عناصرهابتلك الحرآة الفنية و قد أثرت . تقريبا الوقت فى ذات آرت ديكو قواعدها في أوروبا حرآة أرست
 .و اإلقناع ةبالغال شيئ منال تفتقر ألى  مميزة بطريقة اتوتصميم المنتج واألثاث لمعماريةوالهندسة ا الفنون الجميلة على
 متجددة فى فلسفة بوصفهاإنما  ، وقصير األجللكن ليس آموضة  و، أيضا اإلتجاهبدورها هذا   Patek Philippeاحتضنت و قد

التى ال  الساعات جميعالفورمة  ساعاتما يسمى بفئة  تضمنو قد ت.  Gondoloمجموعةتجلى فى ي الذي ال يزال التصميم المستدام
أو مثلثة الشكل أو فى شكل المعين أو شبه البيضاوى أو على  ساعات الفورمة مربعة أو مستطيلة قد تكون .الشكل الدائرى غالفهايتخذ 

حتى و تربعت فى قلب الموضة  االقت رواجقراءة مرتبة الحلى و اب واضحه البالش دائمة تلك الساعة احتلتو سرعان ما . سادةشكل الو
 مشاهدة بعضب التمتع اآلن ، ويمكنخاص شكلب آبيرةالمصممة بشكل الوسادة بشعبية  Patek Philippeساعات  تتمتعو . ايومنا هذ
األخرى مثل ساعات إلى جانب العديد من الساعات  Patek Philippe متحفو التمتع بجمالها فى نوافذ العرض ب هانماذج

Calatrava  و الكالسيكيةGolden Ellipse  المتفردة وNautilus  ذات األناقة الطبيعية و التى تعد جميعها سفراء للغة الجمال
 .Patek Philippeالخالد و التصميمات الساحرة التى تتحدثها 
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أجزاء الثانيه و ذات  دى الضاغطكرونوجراف أحاال ساعة مع ٢٠١٠عام  فىاألولى  عودتهالوسادة ل غالف الساعةبشكل صميم شهد ت
جدا آذلك  رفيعةدائم الال مع ساعة التقويم مرة أخرى في دائرة الضوء وتقف اآلنمن الستانليس ستيل،  5950آود  جدا رفيعةالماآينة ال

الذى يبلغ بالكاد  معاصر و الشخصيه الذآورية القوية بارتفاعهاال شكلوتتميز بال ملم، ٣٧و عرضها  ملم ٤٤٫٦ يبلغ طولها  5940آود 
المفراغة من قطعة مصمتة من الذهب ،يتم بالفعل تشكيل اإلسطوانة Patek Philippe  ورش في حمولةال عالية مكابس في . ملم ٨٫٥

 أخيراو  .لتشكيلمتتالية التى ال حصر لها لال التصنيع خطوات عديد من ، يليهاقيراط بواسطة التقنية التقليدية للتشكيل على البارد١٨عيار 
  تذوب فيتتمتع بحواف منحنية برشاقة حتى لتبدو و آأنها . المرآة لمعانآل ساعة لتكون ب غالف صقل فى ساعات طويلة يتم استثمار

 مراقبةالساعة ب لمالك ، والذي يسمحبالضغطالصفير يتم ترآيبه  آريستالظهر شفاف من ب ساعةال تسليم يتم. عروات السوار المدمج
قابل للتبديل مع ظهر آخر مرافق من الذهب األصفر المصمت يتم ترآيبه بالضغط  ا، هذا الظهرنة الرائعة اثناء عملهتلك الماآي حرآة
 .آذلك

 
 

 سرمدية أسطورة  Q 240 :عيار
 

 نها تتكونبرغم أ .ةمعقدأتيليه الشرآة الخاص بالساعات ال فى آملهاأب نفذت التكنولوجيا نتاج منفنية  تحفة  Q 240 عيارماآينة التعد 
عام  في األساسية ماآينةأطالق الو قد تم  .ذاتية الملء ملم، و ذلك مع آونها ماآينة ٣٫٨٨، فإرتفاعها ال يتعدى قطعة منفردة ٢٧٥من 

و بالتالى ال . ملم ٢٫٥٣شغل بالفعل يالطبق،  فجوة فىقيراط ذو ٢٢عيار من الذهب  رآزىقلب دوار صغير غير م، تحتوى ١٩٧٧
يشير  .المدار القمري مها أربع سنوات آاملة، و في الوقت ذاته تحاآياالميكانيكية التي تمتد لدورة قو ذاآرةلفقط ل ملم ١٫٣٥يتبقى غير 
 في فبرايرفى يوما  ٢٩و  ٢٨أو  ٣١و  ٣٠أوتوماتيكي األشهر من  بشكلفي االعتبارآخذا  دائم  إلى التاريخ الصحيح باستمرارالتقويم ال

سنة ال من فبراير في ٢٩عام القرنى الذى يغفل اليوم بال و هو ما يسمى ٢١٠٠حتى عام تحتاج الى تصحيح  السنة الكبيسة، فهى ال
التاريخ  بعد ذلك تستمر الساعة فى عرض و ويمكن إجرائه بسرعة وسهولة، هذا التعديل و حتى .الكبيسة وفقا لقواعد التقويم الميالدى

: دقةفى ال عن ذلك القمر حلارم عرضو ال يقل . عإن تكون الساعة دائما مشحونة بدون انقطاسنة التالية، على افتراض على مدى المئة 
أخيرا، فإن و  .٪٠٫٠٠٢بمقدار  يومي خطأ نسبة  أي ما يعادل ،١٢٢ سنة آل يوم واحد بمقدار للقمر الحقيقي ضعالمو يحيد عن فهو

 في اليوم الواحد ثانية  ٢+و  ٣- تراوح بينآذلك، حيث ي  لإلعجابعال فمثير   -ضبط الوقت إحكام عن مسؤولو ال – ماآينةلا دقةمعدل 
 و. ملم 20 األآبر من قطارذات األ الميكانيكيةاآلالت  لجميع Patek Philippe ختمل في المبادئ التوجيهية آما هو منصوص عليه

 .رسميا معتمدةة المنصوص عليها لساعات الكرونوجراف الالقيم على ذلك يتفوق
 
 

 األناقة الخالدة وجه
 
فهو يتمتع بسطح ذو حبيبات بلون الكريم . مقياسالأن يطلق عليه صفة األناقة الخالدة بكل  يستحق ميناءدقة المذهل للمعدل الهذا ى بيحتف

 سودالقطار باأل شريطو يحوطه مؤشر دقائق فى صورة اطار بشكل الذهب الدرجة اللونية لغالف الساعة من  يتناسب تماما مع 
يشير إلى الوقت عقارب فى شكل ورقة الشجر تتحرك على  .الشفاف و الذى يتبع بدقة العداد على القرص حول زجاج الساعة-لمطبوعا

 ، عندساعة -٢٤أيام األسبوع و ميناء : ٩ الساعة فضال عن ثالثة ميناءات عرض جانبية، عند مؤشر من أرقام بريجو المرآبة الرقيقة
يوفر  جيدبشكل تم تنظيم آل المؤشرات قد  و. التاريخ الرقمي ومراحل القمر: ٦الساعة  لسنة الكبيسة، عندالشهر ودورة ا: ٣ الساعة

 .Patek Philippe آل ساعات عادةاءة آما هي قردرجة عاليه جدا من الوضوح و سهولة ال
 

تصميم غالف الساعة بشكل إحياء بم دائالتقويم الفصال جديدا في  Patek Philippeتبدأ شرآة  ،5940مع الساعة الجديدة آود 
التى و Patek Philippeالمعروضة فى متحف  الوسادة الذى يبدو معاصرا اليوم بنفس الدرجة التى آان عليها مع قطع آرت ديكو

من جلد  و يتم ارتداء تلك الساعة المهيبة مع سوار. ينيات و أربعينيات القرن الماضى و استلهمت منها ذلك التصميمتنتمى إلى ثالث
 .قيراط ١٨عيار الذهب األصفر التمساح األسود المطفى ذو غرز يدوية و نقش من المربعات الغائرة مع إبزيم ذو شوآة من 
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 فنيهالبيانات ال 
 

 5940آود  Patek Philippeساعة 
 قيراط ١٨دائم من الذهب األصفر عيار  تقويمساعة يد رجالية ذات 

 
 240 Q :الماآينه   عيار

 ةدور و الشهر و و يوم األسبوع تاريخلل دائم و عرض رقمى تقويم، رفيعة جدا ملء،ية الميكانيكية ذات آلة 
 .مراحل القمر السنة الكبيسة و

  
ملم٢٧٫٥٠ :قطرال 
:اإلرتفاع  ملم ٣٫٨٨
:عدد األجزاء ٢٧٥
:الكريمة عدد األحجار ٢٧
:حفظ الطاقه ساعة ٤٨

:قلب الملء ذو فجوة، ملء احادى اإلتجاهقيراط  ٢٢عيار قلب دوار صغير من الذهب 
:التردد )هرتز٣( إهتزازه فى الساعة  نصف ٢١٦٠٠

:اإلتزان ®جيروماآس
:ياي اإلتزان مستوى

 
  :وضعين وذ زر

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

:الوظائف

 
  يةرب ساعات و دقائق مرآزاعق

 :ميناءات جانبيه
 ٩الساعة ساعة عند -٢٤أيام األسبوع و عرض  -
  ٣ الساعةدورة السنة الكبيسة عند الشهر و  -
  ٦الساعة  عندومراحل القمر التاريخ     -

:العرض

  
 أيام األسبوع مصحح:  ٩الساعة عند 

 مصحح التاريخ:١٢و  ١١بين الساعة 
 شهر لمصحح ا: ١ و ١٢بين الساعة 

 مصحح مراحل القمر :٦الساعة  عند
 قيراط ١٨عيار  صفراألتأتى الساعة مع أداة ضغط من األبنوس و الذهب 

 اتصححملا

 
:الدمغة Patek Philippe  ختم
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 المواصفات 
من آريسنال  الساعة زجاج قيراط، ١٨عيار  األصفرمن الذهب تصميم غالف الساعة بشكل الوسادة 

ر ظه و آريستال الصفيربين ظهر شفاف من  قابل للتبديلالساعة يرآب بالضغط  ظهر ،محدبال صفيرال
 .قيراط ١٨عيار  األصفرالذهب  من مصمت

 .متر ٣٠مقاومة المياة حتى 

:ةالساعغالف 

 
 ٣٧٫٠٠× ٤٤٫٦٠عرض  × طول 

 )إجمالى(ملم  ٩٫٢٥: اإلرتفاع
 )من الظهر الى الزجاج(ملم  ٨٫٥: اإلرتفاع

 ملم ٢١: العرواتالعمق بين 

:ةالساعأبعاد غالف 

 
 بلون الكريم، ذو حبيبات

 ،قيراط ١٨عيار األصفر ذهب من ال مرآبةجو أرقام بري ٩
 قيراط ١٨عيار األصفر ذهب عقارب ساعات و دقائق بشكل ورقة الشجر من ال

 
 لعرض أيام األسبوع و الشهر و التاريخ  قيراط ١٨عيار األصفر ذهب عقارب من ال

 .ساعة و  دورة السنة الكبيسة-٢٤عقارب من الصلب األزرق لعرض 

:الميناء

  
من جلد التمساح ذو  نقش من المربعات الغائرة و غرز يدوية باللون األسود مع إبزيم ذو شوآة من سوار 

 .قيراط ١٨عيار الذهب األصفر 
 :السوار

 




