
 

 

 
 
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 

  بيان صحفي
 

Patek Philippeجنيف ،  
 ٢٠١٣أبريل 

  
Baselworld ٢٠١٣ 

  
Patek Philippe Calatrava ،7121  كود 

  سماوية للمعصم جوھره
 

حتوي يي ذوال، 7121، أال وھو الكود الجديد ھذا العام جديدبوافد  للسيدات القمر مراحللساعات  Patek Philippe ةعوجمم ترحب
 يحول يمغركالسيكي المحيط بزجاج الساعة، ابداع  طاربريليانت علي اإل حجرا من قطع ٦٦ ،بالماستألأل مجرة درب التبانة ت  على

  .ساحرة لحظاتإلي  اليومأي وقت من 
 

الميكانيكية مكانة متقدمة جدا علي قوائم  توقيت مثالي، حيت تحتل الساعات 7121كود  Calatravaيعد توقيت الظھور األول لساعة 
فسيكون  ،حدي التعقيداتإويدھا بزتم ت إذابالثقة بالنفس و الحرص علي التصميم األنيق، ف نتمتعيالالتي قبل النساء رغوبة من الھدايا الم

 من للسيدات الجديدة Calatravaساعة تتمتع  .تتحقق أن يمكن كبرأ رغباتف الرائع، الماس ريقبب تشع وإذا كانت .ذلك أفضل بكثير
Patek Philippe الخارجى المستدير من الذھب األصفر  فالغالكالسيكية وال بكل ذلك، تتميز باألناقة القمرء اليدوي ومراحل ذات المل

  ."الضابط"الخالد Calatrava بتصميم 
  

تكون احدي صيحات  دون أن معاصر شكلبالقمر ذات مراحل   7121الجديدة كود Calatravaساعة تتمتع  ،ملم ٣٣ لغاببقطرھا ال
  ،الوقتلحفظ  يمكن االعتماد عليھا أداةو سامينوع من الكمال ال باعتباره مدى الحياة رفيق يصلح أن يكون ،كنز ثمين يبل ھ .الموضة

ة الفذات التصميم مع بدأتو .طويرھاتھا وإنتاج في ليستخدم فضلاأل سوى رقلم ي كل شيء، فقبل. القادمة األجيال أيضا ستسعدو
 الكالسيكي Calatrava ساعة غالف تم تشكيل .الخلود بأنھا تضع قواعد لى مدى عقودع لھا المشھود و  Patek Philippeمن

بتصميم الخط الخارجي لما يسمي  ويتميز. باليد الكمالتي حت صقلو مصمتالذھب األصفر ال قطع المستدير بورش الشركة من
مائة سنة  يقرب من انذ مم .لمثبت بمسامير الربطو السوار ا المستقيمة لعرواتو االساعة  غالفلجوانب  بالشكل الدائري "الضابط"

 في الواقع ھو الجمال الحقيقي دليل آخر على أن - ضباطلاألولى ل المعصمساعة  ظھرت عندما جدا محبوبة ھذه الميزات كانت مضت،
  .خالدشئ 

 
 

  والنجوم مع القمر سماوي وجه
 وبريج أرقامبريق  الناعمة ھذه الخلفيةتبرز  .ايحرير ارھظم لرقيقةا الحبيباته من نسيج يعطيه ،ويثأن و طيفل كريملون الب ميناء
 تحول، قيراط ٠٫٥٤وزنھا نحو  مجموع، يبلغ شائبة اال تشوبھيسلتون التي من ماسات توب  ٦٦ و يةالذھبالعقارب  ،الذھبمركبة من ال

 مراحل عةاسمثالي لو توقيت ھ .ى مدار الساعةعلالنجمية  نيرانه تشع زجاج الساعة الى درب تبانة مصغرب المحيط طارجميعھا اإل
والنجوم في غبار  يتمثل القمر  ،عند الساعة السادسةصغيرة  فتحة فيعاما بعد عام  يالقمر رفيقنالالمتغيرة  الوجوهب حتفلتي تال القمر
 .ورقة الشجرعلى شكل  رقيقال ثوانيوكذلك عقرب ال والدقائق للساعات يهالذھب "ستيوارت بوار"عقارب  ناسق األلوان معتت .الذھب

  .فوق ميناء الساعةقبة  شكللي قليال محدبال الصفير كريستالالساعة من  زجاج ةبكل ثق ھذه العناصر حميي
  
  

  حكامفي منتھي االسماوية ات نيكاالدقة الميكانيكية لم
 Calatravaمثلھا مثل أسرة  نتاج الشركةكالسيكية من ا،  PS LU 215 عيارالماكينة ھو   7121.الجديدة كود Calatrava ساعةقلب 

 .قوة االرتباط بين الساعة و صاحبتھايزيد من  ھو ماحتاج إلى بعض االھتمام الشخصي كل يوم، وت ايدوي، فإنھ ھا ذات ملءألننفسھا، و
 +إلى  ٣ -في حدود  مسموح ميكانيكيا اتفاوتفى حزمة الكرونومتر و  لدقةل عاليمعدل  ھي الساعة لملء ةوجيزال يوميةالطقوس فائدة ال

الوضع مقابل  تفاوتيوم واحد من ال عاما لتراكم ١٢٢يستغرق  كذلك، إذ القمر دقيق للغايةمراحل عرض  .في اليوم الواحد ثانية ٢
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تزھو  ينةالماكوعالوة على ذلك، فإن . قوم به األجيال القادمةتن يؤجل لأفعمل ذلك التصحيح الطفيف يمكن و بالتالي  .القمري الحقيقي
ط ائشرمزينة باللقضبان وا جميلة التصميم الجسور .المثبت بالربط عرضظھر ال خالل النظر من كما يتضح منھا جمالو  جاذبيتھاب

أوال يتم : Patek Philippe لديھذه العملية معقد جدا و  .يدويا بطبيعة الحال ھالصق شطفھا و تم لجسورلحواف الالمعة ال جنيف، و
 .درجة ٤٥و يقابل ھذا الشطف التقليدي الذي يكون ببساطة بميل قدره  .لمعان المرآةبصقل بعد ذلك تحواف ثم القطر تحديد نصف 

للتدوير،  قابلة توازنذات نقاط  أوزانمع   PS LU 215عيارات الواضحة للميزن المھو ميزة أخرى م الكبير  ®جيروماكس توازن
 Patek Philippeت من خالله رائد منحإنجاز  وھو ). ذبذبة في الساعة ٢٨٨٠٠(ھرتز  ٤يمكن تعديلھا بشكل دقيق جدا إلى التردد 

اإلتزان  زنبركب يقترن ويبقى اإلختراع عالمة في مجاله و  .١٩٥١عام األخري في  و ١٩٤٩في عام ، واحدة براءتي اختراع 
يمكن أن  واالختراع ة براءصاحبة المحمية  ادة للمغنطةالمض ®ه و كذلك مادة السلينفارالشركة براءة اختراعالذي تحمل  ®سبيروماكس
  . الفضل في إدخال مزيد من التحسينات على معدل الدقة و الموثوقية طويلة المدى ®جيروماكس يكون لتوازن

  
في  ساعة Patek Philippeتقدم  و جوھرية للصانعحل القمر بين التقاليد الامرساعة تجمع  7121 الجديدة كود Calatravaماكينة مع 

 إلطار حول زجاج الساعةا ، ومراحل القمرتعقيد ساعة ميكانيكية مع  الكالسيكي،" الضابط"ساعة بتصميم  غالففى في منتھي األناقة 
قيراط ھي األضافة المثالية  ١٨الساحرة من الذھب األصفر عيار  ةنثويالتحفة الفنية األ ھذه. من أحجارا الماس النقية ٦٦ مرصع بعدد

بيج ترتدي الساعة مع سوار  .رسميةال أمسيات العشاءأو حتي  كوكتيلو أة عمل دعوأو  ناسبة سواء كانت مناسبة خاصة أو عامةلكل م
عيار الذھب بإبزيم من  هويتم تأمين الذھب الساعة من غالفتماشي مع لون يكبيرة مربعة تقسيمات  يذالتمساح طفي من جلد لؤلؤي م

  .قيراط ١٨
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  بيانات فنية
  

  7121J ساعة مراحل القمر للسيدات كود 
  قيراط١٨ ساعة يد نسائية من الذھب األصفر عيار

  
215 PS LU  الماكينه  عيار:  

    قمرجانبيه، مراحل ال ي، ثوانملء يدوى رقيقة جدا في اإلرتفاعذات ه كييانكيمآلة 
    

  :القطر  ممل ٢١٫٩
  :اإلرتفاع   ممل ٣

  :عدد األجزاء     ١٥٧
  :عدد األحجار  ١٨
  :حفظ الطاقه  حد أقصي ساعه ٤٤

  :زنواالت    ®جيروماكس
  :التردد  )ھرتز٤( نصف إھتزازه فى الساعه  ٢٨٨٠٠

  :اإلتزان زنبرك    ®سبيروماكس
    
  :وضعين وذ تاج

  .الساعةلملء : الدفع للداخل - 
  لضبط الوقت : الجذب للخارج - 

  :الوظائف

    
  ساعات و دقائق مركزيهعقارب  -  
  ثواني جانبيه عند الساعة السادسة  -  
  مراحل القمر عند الساعة السادسة  -  

  :العرض

    
  ضبطلقطع ضغط ل  مراحل القمر عند الساعة الثامنة

    
  :الدمغه  Patek Philippeختم 

    
    
  المواصفات  
    

، كريستال الصفير المحدب لزجاج  قيراط١٨من الذھب األصفر عيار  الكالسيكي" الضابط"ساعة بتصميم  فغال
  الساعه ، ظھر الساعه من كريستال الصفير للعرض مثبت بالربط

  متر ٣٠مقاومة المياة حتي عمق 
  

  )قيراط ٠٫٥٤ ~(يسلتون التي ال تشوبھا شائبة من ماسات توب ٦٦ اإلطار حول زجاج الساعة مرصع بعدد

  :الساعه  غالف

    
  ممل٣٣: القطر

  ممل  ٨٫٤٠: اإلرتفاع
  ممل١٦: العمق بين الروابط

  :الساعه غالفأبعاد 
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 السطح المحبب لون الكريم مع النحاس،
  قيراط ١٨من الذھب عيار من أرقام بيرجو المركبة المائلة  ١١

   والدقائق تللساعا قيراط ١٨عيار  الذھبيه "ستيوارت بوار"عقارب 
  .قيراط ١٨من الذھب عيار  ورقة الشجرثواني الجانبي على شكل عقرب ال

   النجومالذھب يمثل القمر و مع غبار القرص القمري

  :الميناء

    
عيار  من الذھب األصفر مليمتر١٤و تقسيمات مربعة، بيج لؤلؤي مطفي، إبزيم  من جلد التمساحة يدوي ةاكيحذو 
  قيراط١٨

  :السوار

 


