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 ألن المرة تعشق فكرة األبدية
 

موضات فى عالم  جميلةاالتجاهات ال معالمأحد  من بين المعقدةو الوظائف يعد االعجاب المتزايد من قبل النساء بالساعات الميكانيكية 
آما آان الحال بعد  . ٢٠٠٩فى عام  Ladies First Chronographفقد آان رد الفعل إيجابى للغاية تجاه ساعة  لذلكو . الساعات

فى  -جدا و مكرر دقائق ال يقل جماال و رشاقة رفيعآرونوجراف أجزاء الثانية –ات الكبرى تعقيداثنين من التم اطالق ذلك بعامين عندما 
، و هى استهاللة 7140آود  Ladies First Perpetual Calendar ساعةاآلن  Patek Philippeتقدم . انثوىإصدار نسائى 

آل امرأة تبهر تلك الساعة سوف  الجمال الخالب و مع التطور التقني و  .انتاج  المجموعة الحالية للمصنع من الساعات المعقدة للسيدات
 . الوصول اليهابذات ولع بالقمة و 

 
 لألبدية تجسيد تصنف على أنها التي كبرىالات تعقيدالو  دائمالتقويم الساعة ذات الى الوسيله المثلى لالستجابة لهذا الولع ان لم تكن و ماه

ورش  و لم يدخر فريق. من الماس و التصميم األخاذ  ،السرمدى األنيق ، والتصميمعبر األجيال ، والثقةدائمةال، وقيمها الخالدة بوظائفها
 .قاومتال  أنثوية شخصية ةعقدالم التحفة الفنية هذه منحلل و اتيليه التصميم الفنى وسعا أو جهدا العم

 
 

 ساحر يمتد إلى األبدجمال 
 
 Ladies First 7140آما يتضح من إلقاء نظرة على المرجع الجديد  ،مهارةكل نتاج تلك الساعة بإبالفعل و تم تحقق الهدف قد 

Perpetual Calendar.  الساعة ذى الشكل الدائرى  غالفمن  ،روح أنثويةعنصر من عناصر هذه الساعة األنيقة عكس يآل
بلون الكريم و  متأللئالبيض األ و الميناء برشاقة يةمنحنالوالعروات  قيراط، ١٨عيار الوردي من الذهب  Calatravaكالسيكي ال

مشبك ال الى الملكي، و القرص الخالب حول زجاج الساعة المنكلون  إلى األرجواني باللون التمساحمن جلد  للتبديلالسوار القابل 
الساعة آذلك التعبير المثالى عن  غالفو تعد الماسات على  .للمرأة أن يسمى أفضل صديق بالفعل يستحقالذى  ثمينالمرصع بالماس 

فى غالف من الجمال و  مرونةالوة فاحصتع بالتتم ملم، ٨٫٨ ا البالغارتفاعه مم و ٣٥٫١٠ي يبلغ بقطرها الذ. المعصم األنثوى الرقيق
الساعات هذه المؤشرات هى  ،بشكل مرتب  واضح سهل القرائةها الصغير فهى تعرض مؤشراتها الثمانية على الرغم من حجمو . الحب

ات الساعات عالمو  اعة، ومراحل القمرس-٢٤ و الميناء الجانبىدورة السنة الكبيسة و أيام األسبوع والشهر  و تاريخو ال والدقائق
و ماسات توب ويسيلتون . الحصيفة بأناقة و خفة و وضوح فى القراءة تقويممؤشرات ال وقيراط  ١٨عيار الوردي المحببة من الذهب 

 وآأنه آنز ثمين و تحوطه. دائمالتقويم قيراط التى تحتضن ميناء ال ٠٫٦٨حجر بمجموع حوالى   ٦٨البالغ عددها ال تشوبه شائبة الذى 
للساعة تقوم بابراز القيم الداخليه  ا، و لكنهفقط على جمال هذه التحفة الفنية االستثنائية الظاهرة للعين األصولهذه  ال تؤآدو  .ألأل بثراءتي

يسمح لمالك الساعة باإلعجاب  الصفير آريستالمن  بظهر شفاف و يمكن استبداله مصمتال الذهبظهر الساعة من  ويأتي .هاعلى سطح
 .الميكانيكي عيارو جمال ال رائعال متصميبال
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 من الماآينة تبدأ األناقة
 

 و قد تم تجميع عيارها األسطورى  . أناقتهب الفت للنظرو ال جدا رفيعال تقويم الدائمال لموديل شرطا ال غنى عنه 7140 تعد الماآينة آود
240 Q ملم  ٣٫٨٨منفردا، و يبلغ ارتفاعها فقط  ءا جز ٢٧٥من  تتألف ،بالساعات المعقدة صخصمتفى األتيليه الخاص بالشرآة و ال

و قد أصبح من الممكن القيام بهذا اإلنجاز بفضل عمل فجوة فى القلب الدوار الصغير من  .ذاتية الملء ماآينةآونها  على الرغم من
 ذاآرة مع ،القمر وعرض مراحل دائمال تقويمهذا التنسيق البارع آللية ال يأتى ذلك جنبا إلى جنب مع .قيراط فى الطبق ١٨عيار الذهب 

 األشهرأوتوماتيكيا  في االعتبار ، مع األخذالتاريخ الصحيح دائم بإستمرار إلى التقويم يشيريوما،   ١٤٦١ أو سنوات ٤مدة ميكانيكية ل
 وحدة الملء فى أو وضعها ةتم ارتداء الساعة بصورة منتظم إذاو  .سنوات الكبيسةال في فبرايرليوما  ٢٩و  ٢٨ أو يوما ٣٠أو  ٣١ من 

عام  ،الميالدي وفقا للتقويمحيث أنه . يوم واحد يدويا بمقدار تحتاج الى التقديم قبل أن ٢١٠٠حتى عام  ظلتسوف عند عدم ارتدائها ف
أحفاد  أحفاده و  و ياله من شعورجميل عندما يفكر الشخص فى . من فبراير ٢٩عام القرنى الذى يغفل اليوم بال هو ما يسمى ٢١٠٠
 Ref. 7140 Ladies First Perpetual Calendar ند شراءه الساعةع أحفاده 

 
من ذى غرز يدوية مع إبزيم ذى شوآة  يتم ارتداء تلك الساعة اإلستثنائية التى تم تصميمها بهدف الخلود مع سوار من جلد التمساح

  .قيراط ٠٫٢٠من ماسات توب ويسيلتون يبلغ مجموعها نحو  ٢٧قيراط يزينها حجر  ١٨عيار الوردي الذهب 
 من الساعات Patek Philippeمجموعة  ىتثر  Ref. 7140 Ladies First Perpetual Calendarفى الواقع فإن ساعة و 

المعقدة  من الساعات األآثر شمولية في العالم و جاذبيةمن أآثر المجموعات  األرجحإلى محفظه هى على   ينضم وافد جديدآالنسائية 
 World Time watch منطقتين زمنيتين و ساعة ل  Travel Timeموديالت  و التى تتضمن. نتظم للساعات النسائيةذات اإلنتاج الم

 ، فضال عنف أجزاء الثانيةو آرونوجرا مكرر الدقائق مثل الكبرى ، والتعقيداتالشهير السنوي ، والتقويممنطقة زمنيةألربع و عشرين 
 .للسيدات دائماآلن مؤخرا، أول تقويم و الكالسيكية عجلة العمود آرونوجراف
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 فنيهالبيانات ال 
 

Ref. 7140 Ladies First Perpetual Calendar  منPatek Philippe 
 قيراط ١٨من الذهب الوردي عيار دائم  تقويمنسائية ذات  يدساعة 

 
 240 Q :الماآينه   عيار

و الشهر  سبوعو يوم األ لتاريخل عرض رقمىو دائم  تقويمجدا ، رفيعة  ،ملءية الميكانيكية ذات آلة 
 .مراحل القمر و السنة الكبيسة ةدور 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( اعة نصف إهتزازه فى الس ٢١٦٠٠

:اإلتزان ®جيروماآس
:ياي اإلتزان مستوى

 
  :ذى وضعين زر

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

:الوظائف

 
 . ىرب ساعات و دقائق مرآزاعق

 :ميناءات جانبيه
 ٩ الساعةعند  اعةس-٢٤و عرض  أيام األسبوع -
  ٣ الساعةعند  يسةدورة السنة الكبو الشهر  -
  ٦الساعة  عند ومراحل القمرالتاريخ     -
 

:العرض

 أيام األسبوع مصحح:  ٩ الساعةعند 
 مصحح التاريخ:١٢و  ١١بين الساعة 
 شهر لمصحح ا: ١ و ١٢بين الساعة 

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

 اتصححملا

 
:الدمغة Patek Philippe  ختم
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 المواصفات
 
 

من  الساعة زجاج ،(4N)قيراط  ١٨عيار الوردي ذو شكل دائرى من الذهب  Calatravaالساعة  غالف
حجر من ماسات توب ويسيلتون  ٦٨القرص حول زجاج الساعة يرصعه  ،محدبال صفيرالآريسنال 

آريستال بين ظهر شفاف من  قابل للتبديلاعة يرآب بالضغط الس ظهر،  قيراط ٠٫٦٨بمجموع حوالى  
 .قيراط ١٨عيار الوردي الذهب  من مصمتظهر  و الصفير

.متر ٣٠مقاومة المياة حتى 

:الساعه غالف

  
  

 ملم٣٥٫١٠: القطر
 )اإلجمالى( ملم ٨٫٨: اإلرتفاع 

 )من الظهر إلى الزجاج(  ملم ٨٫٧: اإلرتفاع
 ملم ١٧: العمق بين العروات

 :الساعةغالف أبعاد 

  
 أبيض براق

 ،قيراط ١٨عيار الوردي ذهب من ال مرآبةأرقام بريجو  ٦
 قيراط ١٨عيار الوردي ذهب عقارب ساعات و دقائق رقيقة بشكل ورقة الشجر من ال

 
 :ميناءات جانبية

 بشكل ورقة الشجر: ٩ الساعةعند  اعةس-٢٤و عرض  أيام األسبوع -
 بشكل ورقة الشجر: ٣ الساعةعند  لكبيسةدورة السنة او الشهر  -
 بشكل ورقة الشجر: ٦الساعة  عند ومراحل القمرالتاريخ     -
 

:الميناء  

  

 ٠٫٦٨بمجموع حوالى  (حجر  ٦٨زجاج الساعة ترصعه ماسات توب ويسيلتون عددها القرص حول 
 )قيراط

 ).قيراط ٠٫٢٠يبلغ مجموعها نحو (حجر من ماسات توب ويسيلتون ٢٧مع إبزيم يرصعه 

 الماس

  
الملكي الالمع و ابزيم ذو  المنكلون ب ذو  نقش من المربعات الغائرة و غرز يدوية التمساحسوار من جلد 

 .مرصع بالماس قيراط ١٨عيار الوردي ذهب من الشوآه، 
 و غرز يدوية ذو  نقش من المربعات الغائرة التمساحمن جلد  األرجواني سوار إضافى باللون

 :السوار

 


