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  بيان صحفي
  
 

Patek Philippeجنيف ،  
Baselworld ، ٢٠١٣أبريل 

 
 

Patek Philippe Calatrava  5227 ، كود 
  جنتلمانضابط و

  
من تنويعات  األكثر شھرة اإلبداعاتالمستديرة، بما في ذلك   نموذجا لساعة اليد الكالسيكية  Calatrava، كانتعلى مدى عقود

ء مضاد للغبار علي ظھر الساعة و التي تم تصنيفھا كأحدي العالمات الرئيسية في ابداعات التي تتضمن غطا" الظابط"تصميم 
Patek Philippe .ساعة من الساعات، تتضمن  ھذه العائلةالخصائص الرئيسية ل توحيدل Calatravaذات  5227 الجديدة كود

 مما يجعلھا غير مرئية ،الغطاءلة بالكامل تقع بداخل المفص :خاصال التغيير. ضد الغبارشفاف للعرض يحميه غطاء منفصل الظھر ال
  .خبيرحتى ل

 
 بالنسبة لمعظم الناس ، والتي تعدالماكينة في أھمية ھندسة دائما الساعة غالف تصميم وصياغة ، طالما كانPatek Philippe في 

 غالفطويلة قسما خاصا لصناعة ليس من المستغرب أن يكون لدي الشركة و لعقود ف لذلكو . شئ جوھري في صناعة الساعات
الساعة المصقول  غالفوحتى  األولى رسوم التصميمات المجال بداية من ھذا جميع تخصصات في و الوصول إلي التفوق الساعة
 الذھب الساعة قبل تشكيله من غالفتكون القطع المصمتة الخاصة ب. اإلصدارات المرصعة بالماس ، بما في ذلكال تشوبه شائبة الذي

عالية تقوم  مكابس ھيدروليكية ذات حمولةفي  الباردللتشكيل علي  التقليدية بالتقنيات الفوالذ المقاوم للصدأ و يتم تصنيعھاوأالبالتين وأ
ھذا القسم تصنيع المفصالت الرقيقة لغطاء الغبار و المثبتة في ساعة  بسك عالي الدقة و يتم كل ذلك بداخل الشركة، و يتم كذلك في

 ثم يتم تجميعھا المليمتر جزاء منتعديلھا ألبشكل يدوي و يتم  ولكن في الغالب، اإلنتاج عالية التقنية أساليبب جزئيا ابط ،الظ- موديل
ساعة  غالفعند تكليفھم بتصميم  Patek Philippe الساعه في غالفلدي صناع  تولد الحماس وبناء عليه،. حتي الكمال
Calatrava ر علي ظھر الساعة من كريستال الصفير بمفصالت غير مرئية، و أتقنوا المھمة بمنتي مع اختيار تثبيت غطاء الغبا

  .البراعة
 

   الجديدة لديھا Calatrava مجموعة تحفة: 5227 كود
 
ھذه الساعة البد أن  عن أن 5227 جديدة كودال Calatrava ساعة على بالعدسة المكبرة كشف النظرة الفاحصة من جميع الزوايات

المشھود بھا  الرائعة التفاصيلغزارة  الجودة و أيضا بسبب ولكن ، Calatrava ليس فقط ألنھا. Patek Philippe ة تكون ساع
علي قدر من  دائما ، والذي ينطويتصميم الموديالت الجديدة في إبداعية كاملة بحرية تتمتع المؤسسة ذات الملكية العائلية. للصانع

 ختمالخاصة ب صارمةال تمتثل للتوجيھات أن الجديدة ألنھا يجب الساعات ق ھذا بشكل خاص عليينطب. العوامل غير القابلة للقياس
Patek Philippe .بمجموعة  شديدة اإلرتباط بتقاليد ستيرن تتمتع عائلةCalatrava ما إذا  نھائي بشأنو ال قول الوحيدال عائلةلل، و

و قد تم اطالق ، ١٩٣٢الشركة في عام  ستيرن عائلة امتلكت. وضه ام الجديدة يستحق عناء خ ساعة ابداع التحدي المتمثل في كان
أنه حتي التصميم  مرارا وتكرارا Patek Philippe أثبتت ،ومنذ ذلك الحين. العام نفسه في 96 كود  ألول،اCalatrava نموذج 

  .و تحسينه و تقريبه من الكمال يمكن تغييره Calatravaالمثالي مثل 
 

  الساعة غالفلة لصناعة الفنون الجمي
 

 ،المعقد التقني التطورو  الضغط العميق الذي تتضمنه العملية اإلبداعية تحتويأن  بمھارة صممت الساعات التي غلفةأ طبيعة منإنه 
ود ك  Calatravaالمستدير الخاص بساعة مليمتر - ٣٩الساعة الكالسيكي  غالفيعد . صنعھات العالية الداخلة في الحرفية المواھبو

 يو اإلرتفاع الجانبى الرقيق، فھ بلطف منحنيهال العروات مقعر وزجاج الساعة ال لھذه األسرة من الساعات، مع نموذجيا مثاال 5227
عرض باإلضافة للمن كريستال الصفير ظھر  يكون لھا مليمتر فقط يمكن أن ٩٫٢٤ ساعة رقيقة بارتفاع  ولكن حقيقة أن. مثال جميل
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 فتحب تسمح الصغيرة التي مالحظة الشفةبالكاد  يمكن. براعة و العبقرية الفنيةال عكسيذو مفصالت مضاد للغبار  إلي أنه يعلوه غطاء
ال يمكن رؤيتھا . الساعة تبقي غير مرئية أثناء ارتداء الساعة على المعصم غالفالمفصالت التي تثبتھا في  ، بينماالغبار غطاء

 التشطيبات الفنيةب لالستمتاع أو محفور اھداء لقراءة ، سواء كان ذلكيكون الغطاء مفتوحا عندما عن قرب إالعن طريق النظر إليھا
 فضال عن قصوى في التركيب براعة تتطلب ھذه المفصلة وحدھا  يصبح من الواضح كيف أن اآلن،. فريدة للماكينة ذاتية الملءال

ضبطه بشكل يدوي بالقياس  ال بد من الغبار فغطاء ،ة إلى ذلكباإلضاف.  غالفالغبار وال المفصلة و غطاء الدقة في تثبيت عناصر
 بميزة أخرى الجديدة Calatravaساعة  غالفو كذلك يتمتع . بنقرة لطيفة سالسةإلي ظھر العرض الشفاف، لضمان أن يغلق ب

 من الجوانب إلي بلطف منحوتةال منحنية، حيث تزھو الساعة بالمزيد، المزاميرالالجانب لنظر إليھا مناحصرية و التي يمكن 
و . رشاقة تبدو أكثر وجعلھا صورته الجانبية أناقةوالتأكيد علي جمال و  الساعة غالفعلى  الحيوية تضيف لمسة من فھي .العروات

ھو الحال  كما المرآة، لمعان مثل يدوي إلىال بعد ذلك، الصقلالذھب الخالص، و يأتي  من غالفالمزامير في  كل من ھذه عملتم 
يبرز كاريزما بما   Patek Philippe الذي تبذلهمن الجھد الكبير  او يعد ذلك مذيد، الساعة غالفأخرى من  جميع األجزاءمع 
  .5227كودالجديدة   Calatravaساعة

 
   للزمنإجالال

 
 مثل.  5227الجديد لساعة الكود مرتبال نيقحول الميناء األ بليغ إطار كذلك، لتخلق حافة االطار المحيط بزجاج الساعة مقعرة 

بلون  سطح ذو طالء يحتوي علىفھو . الشكل يتبع الوظيفة أنب التي تقول الخالدة و باوھاوس فلسفة يجسد ، فإنهالساعة نفسه غالف
الدائرة  تشكل طيفةلالذھبية ال ساعات، والنقاطالذھب تشير إلي ال من شبه منحرف عالمات مركبة بشكل. على الجوھر يركزو الكريم
مدببين ذوي نتوءات من  عقربين دوفين. المصقول الذھب في إطار من الساعة الثالثة عندفتحة التاريخ  يتم تقديمو  صة بالدقائقالخا

ھذه  حماية جميعيقوم ب و و كذلك عقرب ثواني أكثر رھافة يمثل توازن مقابل يحتل الساحة بكل رشاقةدقائق و ال ساعاتلل الذھب
  .قليال محدب تال الصفيرزجاج ساعة من كريس العناصر

 
ماكينة الملء . داخلبال جميلةال كينةالما من كريستال الصفير يكشف عن له نافذة الغبار غطاء تحت الساعة غالفمن  الجزء الخلفي
 ®جيروماكسربعة أذرع األ الكبير ذوالتوازن . في عالم قياس الزمن ، الحائزة علي اإلعجاب على نطاق واسعSC 324الذاتي عيار 

المعدل  دقة لضمان )ھرتز ٤(نصف ذبذبة في الساعة  ٢٨٨٠٠ يدق بتردد   ®مصنوع من السلينفار  ®وماكسيربسمع ياي توازن 
الماكينات التى  مثل كلو. في اليوم الواحد ثانية ٢ +إلى  ٣ -من  للتسامح ضيق ضمن نطاق ،Patek Philippختم  من قبل المحددة

من : حتى اليوم بشكل يدوي إلى حد كبير والتي تتم الكمال في اللمسات األخيرة يجسد فإنهجينيف، يتم انتاجھا بداخل ورش الشركة ب
جنيف، من النقوش المحفورة المملوءة بالذھب إلي الزخرفة الدائرية  شرائطحواف الجسور الدائرية المشطوفة و المصقولة إلي 

قيراط لتوليد أكبر قدر ممكن من  ٢١عيار الخالص  الذھب وع منو ھو مصن. التي تزين قلب الملء Calatravaالمحببة وعالمة 
  .طاقة الملء حتي من أقل حركة من المعصم

 
 الخالدة لھذه المجموعة جودةال تأكيد Patek Philippeتعيد  ،  Calatravaعلي أول ظھور لساعة عاما ٨١ بعد مرور ،مرة أخرى

 أسلوب 5227 الجديد الكود يعزز. التراثو التقاليد ابراز ما تتمتع به من صانع فيال  إبداع فضال عن األسطورية من الساعات،
Calatrava  الساعة متوفرة من الذھب . من الجمال متمثلة في غطاء واقي من الغبار يستقر في مكانه في تناغم تام مسحة مع نيقاأل

جلد التمساح ذي حياكة يدوية و تقسيمات مربعة  سوار من و يتم ارتدائه مع. (4N)أو الوردي قيراط  ١٨عيار واألبيض األصفر أ
المع لموديل الذھب األصفر و  بني لون الشوكوالته ، واألبيض السوار أسود المع لموديل الذھب .كبيرة و إبزيم مماثل من الذھب

  .المع لموديل من الذھب الورديبني داكن 
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بيانات فنيه
 

Calatrava  5227 كود  
 

S C 324عيار  :الماكينه 
 ة للتاريخ ، ثواني ماسحةفتححركة ميكانيكية،  ماكينة ذاتية الملء،

 
:قطرال  ملم ٢٧

ملم ٣٫٣ :اإلرتفاع  

٢١٣ :عدد األجزاء

٢٩ :عدد األحجار
ساعة ٤٨ساعة و حد أقصى  ٣٨حد أدني  :حفظ الطاقه

:قلب الملء قيراط ، ملء أحادي اإلتجاه ٢١قلب مركزي من الذھب عيار 
®جيروماكس :التوازن
)ھرتز٤( نصف إھتزازه فى الساعة  ٢٨٨٠٠ :التردد

:ياي اإلتزان  ®وماكسيربس

 
 :أوضاع ةتاج ذو ثالث

  ةلملء الساع: الدفع للداخل - 
لتصحيح التاريخ: الي المنتصف الجذب -  
  ضبط الوقتل: للخارج الجذب - 

:الوظائف

 
المركز ثواني ماسحة فيساعات و دقائق و   

 قيراط١٨عيار ذات اطار من الذھب  ٣عند الساعة ة للتاريخ فتح 
:العرض

Patek Philippeختم  :الدمغة

 
المواصفات 
 

مع نافذة من قيراط،  ظھر الساعه مركب بالضغط  ١٨عيار   و الورديأ ألبيضواأاألصفر مستدير من الذھب 
  ذو مفصالت غير مرئية كريستال الصفيرتحت غطاء مضاد للغبار

  منحنية مزامير ذاتعروات 
متر ٣٠مقاومة المياة حتي عمق 

:الساعه  غالف

 
 ملم ٣٩: القطر

  ملم ٩٫٥٨) العروات -الكريستال: (اإلرتفاع 
  ملم ٩٫٢٤) غطاء الغبار -الكريستال: (عاإلرتفا

ملم ١٩: العمق بين العروات

:الساعه غالفأبعاد 

 
 النحاس، طالء بلون الكريم
   نتوئين يوذقيراط  ١٨من الذھب عيار  عقربين دوفين مصقولين

 قيراط ١٨عيار الذھب  من شبه منحرف مركبة بشكلساعات عالمة ١٢

:الميناء

  
 كه يدويه و تقسيمات مربعةجلد التمساح ذو حيا

  ،)الذھب الوردي(داكن المع بني، )الذھب األصفر( لون الشوكوالته المعبني  ،)األبيض الذھب( أسود المع
 .قيراط ١٨الذھب عيار من  الساعة غالفل مماثلملم  -١٦إبزيم 

:السوار




