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  بيان صحفي
 

Patek Philippeجنيف ،  
 ٢٠١٣أبريل 

 
Baselworld ٢٠١٣ 

 
 ةعاليالحرفية ال كمظھر من مظاھرالراقية صناعة الساعات 

 
تقوم بمراقبة  داخلتنبض بال الماكينة التي .الخارجي مظھرھاو للساعة الحياة الداخلية: نصفي الكرة األرضية ثلم الساعات عالم نقسمي

 مسؤولة عنال ھي، إلى حد كبير و قابلة للتشغيل ساعةال جعلتوالماكينة  حميت التي الخارجية العناصر و لمؤشراتاتتحكم في الوقت و
ال  واحدا كيانا مظھرتعد فيه الماكينة و ال كون لتشكل نصفي الكرة األرضيةيجتمع ، Patek Philippeفي  و ساعةلل الشكل الجمالي

مع التركيز  ،BASELWORLD  في معرض Patek Philippe  حياة الداخلية لساعاتال عرضالسنوات الماضية تم  في. ينفصل
تركز الشركة بنشاط  ،BASELWORLD 2013  في اآلن. ف و مكررات الدقائقراجالكرونو ومبادرة تكنولوجيا السيليكون على
ة الحرفي ات مھارال و كم لمھن المختلفةا ذلك الفن بكم عشاق لتذكير جديدة موديالت خمسة ويجري عرض. البصرية الجوانب على أكثر

القطع الخمس ھذه تجيب  و  .الكمال مستويات إلى أعلى  Patek Philippeالجمال الذي ال يضاھى لساعات  مستويبلالرتقاء المطلوبة 
  أيضا؟ رجيةالخاالمح الم تنطبق علىأن " يالكبرالتعقيدات "و " التعقيدات"مثل   مصطلحاتل يمكنھل   :سؤال عن ضبط الوقتل

  
المصممة  ألقفالا مفصلة إليلغالف الساعة و ميناءات  تصميمات حصرية بين يتنوعالذي المظھر، و التركيز على على الرغم من ھذا

ھذه تغليف ي فمرة أخرو   .علي كل حال BASELWORLD في ھذا العامجديد ال العيار تقديم Patek Philippe قررتقد  و .بثراء
يعد مؤشر اليوم و التاريخ    5200كود Gondolo 8 Daysفي ساعة . تمثل ذروة صناعة الساعات بارعة طريقة عدي أيضا الماكينة

  .مثال على ذلكخير 
  

Patek Philippe Calatrava Ref. 5227 
  جنتلمانضابط و

 
 Calatrava ساعة تقدمل موديل الضابط الخاص بھاو Calatrava وعةجمعمل الرئيسيةالخارجية لعناصر اPatek Philippe  دمجت

قيراط  ١٨مصنوع من الذھب عيار ال و ملم ٣٩ هلغ قطرابيمثل غالفھا ال .صناعة غالف الساعة فن فريدة من تحفة ،5227 الجديدة كود 
 يحميهالذي  عرضظھرھا الخاص بال ھو تھا خصوصية أكثر ميزا. بأناقة العروات المنحنية مع Calatravaمالمح التقليدية لتصميم ال

ا توضح إلي أي مدي وحدھه المفصلة ھذ أن تري كيف ،الغالف يتم فتح حالما .تماما مستترةت فصالمذو  لغبارمنفصل مضاد ل غطاء
جوانب غالف الساعة حتي من  التي تمتد المزامير ينطبق الشيء نفسه علىو .بصناع غالف الساعات الحرفية براعةيمكن أن تصل ال

 كما و. بعد ذلكالمرآة  بلمعان او تم صقلھ الذھب منة باليد منحوت المزامير كل من ھذه. للغالف نحيلةالة الجانبيصورة ال تعززل العروات
 عيارھاف ،خاصة بھا في فئة ذاتية الملء ماكينة نيقاأل ستثنائيالغالف اال يستوعب ،ي من الغالفخراأل جزاءاألجميع ھو الحال مع 
مرة . ®السلينفارالمصنوع من مادة  ®سبيروماكس المبتكرة الذي يحمل براءة اختراع توازنبال اآلن يتمتع  ،SC 324  األسطوري

 جودةال تأكيدPatek Philippe  تعيد، ١٩٣٢عام في 96 األصلي كود  Calatrava لعيارول من الظھور األ ثمانية عقود بعد ،أخرى
عيار موديالت من الذھب ثالثة  في ةمتوفر. التراثو لتقاليداتوظيف  في اإلبداع فضال عن  الساعاتة من األسطوريتھا الخالدة لمجموع

  .(5N)الوردي  أو األبيض وأ األصفر قيراط ١٨
  

Patek Philippe Ref. 5200 Gondolo 8 Days, Day & Date Indication 
  من أسبوع ألكثر طاقة

 
المحبوبة مثل حفظ  ميزاتال Gondolo 8 Days, Day & Date 5200 الرجالية ساعة اليدالجديد ل  Patek Philippeكود يوحد 
آرت ديكو و الماكينة ذات الملء اليدوي المطورة  أسبوع واحد و غالف الساعة المستطيل المقطوع أوتوماتيكيا بتصميم ألكثر من الطاقة

  .السيليكون مكونات مبتكرة منحديثا و التي تتضمن 



Continued 2 

	
	
	

	

 
 األخري،  صةلخاا  األصولأحد  ھوعن طريق عقرب و يوم األسبوع من خالل فتحة ي يشير إلي التاريخ ذالتقويم ذو التغير اللحظي ال

  .غمضة عين ظرف في عند منتصف الليل نفس اللحظةفي  ينبقاالسين المؤشر كال ميتقد
 

ام في ع ألول مرةيمه دالذي تم تق ”Jours 10“ 5100مستوحي من الكود  REC 8J PS IRM C J 20-28العيار الجديد ماكينة شكل 
 إلى لطاقةل  الكبيرة كفاءةال ھذه يعود الفضل في و ساعة١٩٢ ـلطاقة  يقدم أن دمجالم المزدوج برميل الزنبرك الرئيسي نويضم .٢٠٠٠
خفيفة للغاية  جزاءو عجلة الھروب، ھذه األ ®ماكسبولزو عتلةو  ®سبيروماكسمع زنبرك توازن  براءة اختراعالساعة الحامل ل ميزان
التعرف  يمكن بسھولة يايكتأوتوما المنحني الخلفي العرضجزء  ينظر اليھا من خالل عندماخالية من االحتكاك،  قريباالوزن وھي ت في
  .األرجوانيواألزرق  ھاقيبر طريق نع عالية التقنية ھذه المكونات علي

 
 آرت ديكو طرازاحياءا ل ينمستوي جوانب ذات مع األبيض الذھبمستطيل من  محدب غالف في ذلك مبتكرال عداء الماراثونضع وتم 

  األسبوع يومل الكبيرة الفتحة و تاريخ عن طريق عقرب وكذلك النصف العلوي فيأيام  -٨ عرض الحتياطي طاقة الميناء يضم  .الحقيقي
  فضيال األبيضمتوافرة بنقش بزوغ الشمس باللون األزرق و إصدار قزحي من  .السفلي و ميناء فرعي لعرض الثواني في النصف

  
الحياة  أن بوضوح Gondolo 8 Days, Day & Date 5200الكود يبين  ،الشكل مطابقة فيو الماكينة ال مستطيلالغالف ال مع

 .ال ينفصالن في الواقع الخارجي امظھرھو للساعة الداخلية
 

Patek Philippe Calatrava   7121كود 
  سماوية للمعصم جوھره

  
Calatrava  الماسمن  الرائعة من النجوم اكليل في األرض رفيقة لتغيرالوجوه الم تقدم للسيدات القمر حلمرا ي ساعةھ 7121 كود 
تكتسب  أحد األصول التي - ميكانيكيةآلة  شتمل علىت ةفالساع األحجار الكريمةو رومانسيةالتعقيدات ال اإلضافة إلىب. بقطع بريليانت

ملم  ٣٣قطرھا البالغ ب. األنيق الخالد" الضابط"في تصميم  الذھب األصفر مني كالسيكغالف  في 7121 يأتي الكود .بين النساء شعبية
وبصرف قياس الزمن،  في عالم أسطورية ذات سمعة ميكانيكية ھو عبارة عن آلة PS LU 215 عيارھا . معاصر جدا فھي تحمل شكل

 .سنة١٢٢ كل فقط يوم واحد تصحيح ھا ال تحتاج سويلدرجة أن بدقة القمر مراحل تبعت ا، فإنھالكرونوميتر بدقة حفظ الوقت النظر عن
يسلتون و لھيب ماس توب و  Calatravaأناقة تصميم دريق سوف الذيي حفيد من الجيل القادم و ال مسؤوليةتلك ال تسلم أن ك يمكنذول

، المركبة من الذھب بريجو أرقام و الدقيقة الحبيباته من نسيجبقيراط و الميناء الرائع  ٠٫٥٤الذي ال تشوبه شائبة البالغ مجموعه نحو 
لجيل ال يحتجن الي العناية بھا حتي اصاحباتھا ف ،سرا ، ولكنمدى الحياة مقربون علي رفاقھم  لسيداتل Patek Philippe ساعات
 .كما ھو الحال بين الرجال و ساعاتھم، تماما القادم

 
Calatrava  سواء كانت مناسبة خاصة أو مناسبة ، مناسبةفي أي  المعصمو بة تسمثنومفعمة باأل تحفة فنيةبال شك  ھي 7121 كود

ترتدي الساعة مع سوار جلدي بيج لؤلؤي مات من جلد التمساح ذي تقسيمات مربعة كبيرة يتماشي مع لون  .عمل، رسمية أو غير رسمية
  .قيراط ١٨غالف الساعة من الذھب الوردي ويتم تأمينه بإبزيم من الذھب الوردي عيار 

  
Patek Philippe Calatrava  7200كود رقم  

  كل ما تحتاجه المرأة
 

بشكل  تركز لسيداتل ساعة يد ، ھيقيراط ١٨عيار من الذھب الوردي  7200 الجديدة كود رقم  Patek Philippe Calatravaساعة
مرأة ال. الوقت في أحد أندر تجلياتهفقط  -أخرى إضافات أو أي تاريخإلي الثواني و ال ال فھي ال تشير. الساعات والدقائق كامل على

 ھذه الساعة شخصية تعكس. حين يتجسد بكل أنوثةالخالد  تقديرھا للكمال تعبر عنو  ،جوھر األشياء إلى اھتمامھا بشكل منھجي تكرس
 ساعة سحريتمثل و . ١٩٣٢عام  قدم في ذيال األول Calatrava تصميم ألھمت والتي "الشكل يتبع الوظيفة" أن باوھاوس الجديدة فلسفة
Calatrava   الضابط بكل أناقة جوانب دائرية و عروات  –يحيط غالفھا الدائري الرشيق بتصميم  .حذفال فنفي  للسيداتالجديدة

الوردي و ستون من من األرقام المركبة من الذھب ١٢و  "بوار ستيوارت" عقربين الوقتإلي  رييش .و قضبان حزام مربوطة مستقيمة
  .و يحمي الميناء األنيق كريستال صفير مقاوم للخدش بشكل القبة. قيقة للدقائقالعالمات الر
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 ٢٢عيار  الذھب دوار صغير منمع  ملم٢٫٥٣بنحافة  240 األسطوري العيار: قياس الزمنرائعة من الروائع الميكانيكية لھا تحت تقع

 عالمة ھوتحمله   يذال Patek Philippe ختم .  ®ينفارالمصنوع من السل ®كسسبيروما توازنزنبرك مدمج فى الطبق و كذلك  قيراط
 حياةعلي مدي خدمة رائعةو معدلدقة ال ارتفاع و عاليةال الموثوقيةب وعد ، بما في ذلكصناعة الساعات في مجال األكثر صرامة جودةلا

  .من ساعة
  

حياة ميكانيكية رائعة قيراط ذات  ١٨يار عجوھرة حصيفة من الذھب الوردي  ھي 7200كود الجديدة للسيدات Calatrava ساعة يد 
  .من الذھب الوردي إبزيم ومن جلد التمساح  لؤلؤي مات يتم ارتدائھا مع سوار بيج. بداخلھا

  
 
 
 
 
 
 
 
 


