بيان صحفي
 ،Patek Philippeجنيف
 ،Baselworldأبريل ٢٠١٣
 ،Patek Philippe Calatravaكود 5227
ضابط وجنتلمان
على مدى عقود ،كانت  Calatravaنموذجا لساعة اليد الكالسيكية المستديرة ،بما في ذلك اإلبداعات األكثر شھرة من تنويعات
تصميم "الظابط" التي تتضمن غطاء مضاد للغبار علي ظھر الساعة و التي تم تصنيفھا كأحدي العالمات الرئيسية في ابداعات
 .Patek Philippeلتوحيد الخصائص الرئيسية لھذه العائلة من الساعات ،تتضمن ساعة  Calatravaالجديدة كود  5227ذات
الظھر الشفاف للعرض يحميه غطاء منفصل ضد الغبار .التغيير الخاص :المفصلة بالكامل تقع بداخل الغطاء ،مما يجعلھا غير مرئية
حتى لخبير.
في  ، Patek Philippeطالما كان تصميم وصياغة غالف الساعة دائما في أھمية ھندسة الماكينة ،والتي تعد بالنسبة لمعظم الناس
شئ جوھري في صناعة الساعات .و لذلك فليس من المستغرب أن يكون لدي الشركة و لعقود طويلة قسما خاصا لصناعة غالف
الساعة و الوصول إلي التفوق في جميع تخصصات ھذا المجال بداية من رسوم التصميمات األولى وحتى غالف الساعة المصقول
الذي ال تشوبه شائبة ،بما في ذلك اإلصدارات المرصعة بالماس .تكون القطع المصمتة الخاصة بغالف الساعة قبل تشكيله من الذھب
أوالبالتين أوالفوالذ المقاوم للصدأ و يتم تصنيعھا بالتقنيات التقليدية للتشكيل علي البارد في مكابس ھيدروليكية ذات حمولة عالية تقوم
بسك عالي الدقة و يتم كل ذلك بداخل الشركة ،و يتم كذلك في ھذا القسم تصنيع المفصالت الرقيقة لغطاء الغبار و المثبتة في ساعة
موديل-الظابط  ،جزئيا بأساليب اإلنتاج عالية التقنية ،ولكن في الغالب بشكل يدوي و يتم تعديلھا ألجزاء من المليمتر ثم يتم تجميعھا
حتي الكمال .وبناء عليه ،تولد الحماس لدي صناع غالف الساعه في  Patek Philippeعند تكليفھم بتصميم غالف ساعة
 Calatravaمع اختيار تثبيت غطاء الغبار علي ظھر الساعة من كريستال الصفير بمفصالت غير مرئية ،و أتقنوا المھمة بمنتي
البراعة.
كود : 5227تحفة مجموعة  Calatravaلديھا الجديدة
تكشف النظرة الفاحصة من جميع الزوايا بالعدسة المكبرة على ساعة  Calatravaالجديدة كود  5227عن أن ھذه الساعة البد أن
تكون ساعة  . Patek Philippeليس فقط ألنھا  ، Calatravaولكن أيضا بسبب الجودة و غزارة التفاصيل الرائعة المشھود بھا
للصانع .تتمتع المؤسسة ذات الملكية العائلية بحرية إبداعية كاملة في تصميم الموديالت الجديدة ،والذي ينطوي دائما علي قدر من
العوامل غير القابلة للقياس .ينطبق ھذا بشكل خاص علي الساعات الجديدة ألنھا يجب أن تمتثل للتوجيھات الصارمة الخاصة بختم
 .Patek Philippeتتمتع عائلة ستيرن بتقاليد شديدة اإلرتباط بمجموعة  ،Calatravaو للعائلة القول الوحيد و النھائي بشأن ما إذا
كان التحدي المتمثل في ابداع ساعة جديدة يستحق عناء خوضه ام ال .امتلكت عائلة ستيرن الشركة في عام  ،١٩٣٢و قد تم اطالق
نموذج  Calatravaاألول ،كود  96في العام نفسه .ومنذ ذلك الحين ،أثبتت  Patek Philippeمرارا وتكرارا أنه حتي التصميم
المثالي مثل  Calatravaيمكن تغييره و تحسينه و تقريبه من الكمال.
الفنون الجميلة لصناعة غالف الساعة
إنه من طبيعة أغلفة الساعات التي صممت بمھارة أن تحتوي الضغط العميق الذي تتضمنه العملية اإلبداعية و التطور التقني المعقد،
والمواھب الحرفية العالية الداخلة في تصنعھا .يعد غالف الساعة الكالسيكي  -٣٩مليمتر المستدير الخاص بساعة  Calatravaكود
 5227مثاال نموذجيا لھذه األسرة من الساعات ،مع زجاج الساعة المقعر و العروات المنحنيه بلطف و اإلرتفاع الجانبى الرقيق ،فھي
مثال جميل .ولكن حقيقة أن ساعة رقيقة بارتفاع  ٩٫٢٤مليمتر فقط يمكن أن يكون لھا ظھر من كريستال الصفير للعرض باإلضافة

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – CH - 1228 Plan-les-Ouates
Mail address: P.O. Box 2654 – CH - 1211 Geneva 2
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com

Continued 2

إلي أنه يعلوه غطاء ذو مفصالت مضاد للغبار يعكس البراعة و العبقرية الفنية .يمكن بالكاد مالحظة الشفة الصغيرة التي تسمح بفتح
غطاء الغبار ،بينما المفصالت التي تثبتھا في غالف الساعة تبقي غير مرئية أثناء ارتداء الساعة على المعصم .ال يمكن رؤيتھا
إالعن طريق النظر إليھا عن قرب عندما يكون الغطاء مفتوحا ،سواء كان ذلك لقراءة اھداء محفور أو لالستمتاع بالتشطيبات الفنية
الفريدة للماكينة ذاتية الملء .اآلن ،يصبح من الواضح كيف أن ھذه المفصلة وحدھا تتطلب براعة قصوى في التركيب فضال عن
الدقة في تثبيت عناصر المفصلة و غطاء الغبار والغالف .باإلضافة إلى ذلك ،فغطاء الغبار ال بد من ضبطه بشكل يدوي بالقياس
إلي ظھر العرض الشفاف ،لضمان أن يغلق بسالسة بنقرة لطيفة .و كذلك يتمتع غالف ساعة  Calatravaالجديدة بميزة أخرى
حصرية و التي يمكن النظر إليھا من الجانب ،حيث تزھو الساعة بالمزيد ،المزاميرالمنحنية المنحوتة بلطف من الجوانب إلي
العروات .فھي تضيف لمسة من الحيوية على غالف الساعة والتأكيد علي جمال و أناقة صورته الجانبية وجعلھا تبدو أكثر رشاقة .و
تم عمل كل من ھذه المزامير في غالف من الذھب الخالص ،و يأتي بعد ذلك ،الصقل اليدوي إلى لمعان مثل المرآة ،كما ھو الحال
مع جميع األجزاء أخرى من غالف الساعة ،و يعد ذلك مذيدا من الجھد الكبير الذي تبذله  Patek Philippeبما يبرز كاريزما
ساعة  Calatravaالجديدة كود.5227
إجالال للزمن
حافة االطار المحيط بزجاج الساعة مقعرة كذلك ،لتخلق إطار بليغ حول الميناء األنيق المرتب لساعة الكود الجديد  .5227مثل
غالف الساعة نفسه ،فإنه يجسد فلسفة باوھاوس الخالدة و التي تقول بأن الشكل يتبع الوظيفة .فھو يحتوي على سطح ذو طالء بلون
الكريم ويركز على الجوھر .عالمات مركبة بشكل شبه منحرف من الذھب تشير إلي الساعات ،والنقاط الذھبية اللطيفة تشكل الدائرة
الخاصة بالدقائق و يتم تقديم فتحة التاريخ عند الساعة الثالثة في إطار من الذھب المصقول .عقربين دوفين مدببين ذوي نتوءات من
الذھب للساعات و الدقائق و كذلك عقرب ثواني أكثر رھافة يمثل توازن مقابل يحتل الساحة بكل رشاقة و يقوم بحماية جميع ھذه
العناصر زجاج ساعة من كريستال الصفير محدب قليال.
الجزء الخلفي من غالف الساعة تحت غطاء الغبار له نافذة من كريستال الصفير يكشف عن الماكينة الجميلة بالداخل .ماكينة الملء
الذاتي عيار  ،324 SCالحائزة علي اإلعجاب على نطاق واسع في عالم قياس الزمن .التوازن الكبير ذو األربعة أذرع جيروماكس
مع ياي توازن سبيروماكس® مصنوع من السلينفار® يدق بتردد  ٢٨٨٠٠نصف ذبذبة في الساعة ) ٤ھرتز( لضمان دقة المعدل
المحددة من قبل ختم  ،Patek Philippضمن نطاق ضيق للتسامح من  ٣ -إلى  ٢ +ثانية في اليوم الواحد .ومثل كل الماكينات التى
يتم انتاجھا بداخل ورش الشركة بجينيف ،فإنه يجسد الكمال في اللمسات األخيرة والتي تتم حتى اليوم بشكل يدوي إلى حد كبير :من
حواف الجسور الدائرية المشطوفة و المصقولة إلي شرائط جنيف ،من النقوش المحفورة المملوءة بالذھب إلي الزخرفة الدائرية
المحببة وعالمة  Calatravaالتي تزين قلب الملء .و ھو مصنوع من الذھب الخالص عيار  ٢١قيراط لتوليد أكبر قدر ممكن من
طاقة الملء حتي من أقل حركة من المعصم.
®

مرة أخرى ،بعد مرور  ٨١عاما علي أول ظھور لساعة  ، Calatravaتعيد  Patek Philippeتأكيد الجودة الخالدة لھذه المجموعة
األسطورية من الساعات ،فضال عن إبداع الصانع في ابراز ما تتمتع به من التقاليد والتراث .يعزز الكود الجديد  5227أسلوب
 Calatravaاألنيق مع مسحة من الجمال متمثلة في غطاء واقي من الغبار يستقر في مكانه في تناغم تام .الساعة متوفرة من الذھب
األصفر أواألبيض عيار  ١٨قيراط أو الوردي ) .(4Nو يتم ارتدائه مع سوار من جلد التمساح ذي حياكة يدوية و تقسيمات مربعة
كبيرة و إبزيم مماثل من الذھب .السوار أسود المع لموديل الذھب األبيض ،و بني لون الشوكوالته المع لموديل الذھب األصفر و
بني داكن المع لموديل من الذھب الوردي.
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بيانات فنيه
 Calatravaكود 5227
الماكينه :

عيار 324 S C
ماكينة ذاتية الملء ،حركة ميكانيكية ،فتحة للتاريخ  ،ثواني ماسحة

القطر:
اإلرتفاع :
عدد األجزاء:
عدد األحجار:
حفظ الطاقه:
قلب الملء:
التوازن:
التردد:
ياي اإلتزان:

 ٢٧ملم
 ٣٫٣ملم
٢١٣
٢٩
حد أدني  ٣٨ساعة و حد أقصى  ٤٨ساعة
قلب مركزي من الذھب عيار  ٢١قيراط  ،ملء أحادي اإلتجاه
®
جيروماكس
 ٢٨٨٠٠نصف إھتزازه فى الساعة ) ٤ھرتز(
®
سبيروماكس

الوظائف:

تاج ذو ثالثة أوضاع:
 الدفع للداخل :لملء الساعة الجذب الي المنتصف :لتصحيح التاريخ -الجذب للخارج :لضبط الوقت

العرض:

ساعات و دقائق و ثواني ماسحة في المركز
فتحة للتاريخ عند الساعة  ٣ذات اطار من الذھب عيار ١٨قيراط
ختم Patek Philippe

الدمغة:
المواصفات
غالف الساعه :

مستدير من الذھب األصفر أواألبيض أو الوردي عيار  ١٨قيراط ،ظھر الساعه مركب بالضغط مع نافذة من
كريستال الصفيرتحت غطاء مضاد للغبار ذو مفصالت غير مرئية
عروات ذات مزامير منحنية
مقاومة المياة حتي عمق  ٣٠متر

أبعاد غالف الساعه:

القطر ٣٩ :ملم
اإلرتفاع) :الكريستال -العروات(  ٩٫٥٨ملم
اإلرتفاع) :الكريستال -غطاء الغبار(  ٩٫٢٤ملم
العمق بين العروات ١٩ :ملم

الميناء:

النحاس ،طالء بلون الكريم
عقربين دوفين مصقولين من الذھب عيار  ١٨قيراط ذوي نتوئين
١٢عالمة ساعات مركبة بشكل شبه منحرف من الذھب عيار  ١٨قيراط

السوار:

جلد التمساح ذو حياكه يدويه و تقسيمات مربعة
أسود المع )الذھب األبيض( ،بني المع لون الشوكوالته )الذھب األصفر( ،بني المع داكن)الذھب الوردي(،
إبزيم  -١٦ملم مماثل لغالف الساعة من الذھب عيار  ١٨قيراط.

