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  بيان صحفى
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  ٢٠١٣ابريل 
  

Baselworld 2013 
  

Patek Philippe Calatrava  7200كود رقم  
  كل ما تحتاجه المرأة

 
  

 بشكل كامل على تركز لسيداتل ساعة يد من الذھب الوردي الرقيق، ھي 7200 الجديدة كود رقم  Patek Philippe Calatravaساعة
 للنساء مصممة .تؤدة فقط الوقت في أحد تجلياته األكثر -أخرى إضافات أو أي تاريخإلي الثواني و ال ال  تشيرفھي ال. الساعات والدقائق

  .األنثوي الكالسيكي الكمال خلود جسد، و ھي تجوھر األشياء إلى اھتمامھن بشكل منھجي الالتي يكرسن
  

  القليل كثير
 كود رقم Patek Philippe Calatravaراحة أن تكون ساعة يجعله أمرا أكثر و ھو ما .المجتمع الحديث تميز ظاھرة تعدد المھام ھو

ما  . الوقت: قيمة التي نملكھا األصولأكثر  أحد إلىأكثر من اإلشاره  فعل شيئاتال  و شائعالاالتجاه  تعارض ساعة، في متناول اليد 7200
 Patek Philippeتقليد  للسيدات جديدةال Calatravaعكس ت .منھاو الذي تؤدى من خالله الغرض  والجمال تزاناإل والدقة  ھو ھنا يھم

  .، أي شئ أكثر من ذلك آخر سيكون من قبيل تشتيتجوھرال علىالتي تركزو المتمثل في الساعة ذات العقربين
  

 األولى في Calatrava ساعةشكل  التي ألھمت باوھاوس فلسفة ،"الشكل يتبع الوظيفة"ھو 7200 كود رقمال لتصميم الرئيسي الشرط
 قياس ھوو الواضح  الوحيد ھدفھاالعامل ھي حركة دائرية فكان شكل الساعة دائري،  القطار، و حيث أن حركة عقاربھا و ١٩٣٢ عام

 توقيعد ھعتي، في حين الوقت تشير إلى قائدقعالمة رقيقة لل وستين ،الوردي الذھبالمركبة من  األرقاممن  واثني عشرعقربين  .الوقت
PATEK PHILIPPE GENEVE سحر ينبع .االعتماديةالدقة وب  Calatrava جوانب االسطوانة و . حذفال في فن للسيدات جديدةال
 يتميز .الشھير" الضابط" تصميم تجسد ،ربطالمثبتة بال حزامقضبان المع  المستقيمة العرواتو  غالف الساعة األنيق تم تدويرھم بعناية

الوجه غطاء كريستال  حميالوردي، ي الذھب من ستيوارتبوار  عقربينلمثالية  خلفية ليكون حريري يرتأث ذو الميناء بنسيج معرق دقيق
  .بعنايةمحدب  مقاوم للخدش صفير

  
  

  الجمال الداخلي
 دوار صغير من مع 240األسطوري  عيارال ، ذاتية الملء رقيقة جداال الماكينة كشفيي الذ ركريستال الصفيمن ظھر غالف الساعة 

فھو فى  فقط ملم ٢٫٥٣بارتفاع  الزنبرك، برميلطاقة ل من المعصم كل حركةتنقل موضوع بالكامل فى الطبق،  قيراط ٢٢عيار  بالذھ
 الدوارو التوازن، و قضيب، الجسورتم زخرفة . قيأنو  ممشوق و  7200أن غالف الساعة كود ھو السبب في وھذا منتھي النحافة

 Patek لعيارات ، وھي السمة المميزةقليالالمصقول  معاللالشطب ا بريق ھاكملي، ةالسيكيالك بأشرطة جنيف الذھبالمصنوع من 
Philippe. ترددالذي ينبض ب ®جيروماكسو توازن  ®المصنوع من السلينفار ®كسسبيروما مبتكرال الشعري الزنبرك مع قترنلت 
التردد الخاص بھا  يستند مبدأ تعديل .في اليوم  ٢+إلي  ٣-مع درجة تفاوت مسموح  عالي دقة معدل لضمان ذبذبة في الساعة ٢١٦٠٠

 ®كسسبيروما توازنزنبرك  كذلك فإن، و عاما٦٠قبل  في جنيفو التي تم اختراعھا في ورش العمل ، غير المتماثلةإلي نقاط التوازن 
  .براءة اختراع التي تحمل Patek Philippeھو أحد تطويرات 

  
 الحصيفةيتم ارتداء تلك الجوھرة . ھي تحفة من الفن المصغر 7200كود  Patek Philippe دات منالجديدة للسيCalatrava  ساعة يد

من  إبزيم ومن جلد التمساح  لؤلؤي مات مع سوار بيجرائعة بداخلھا بما تحمل من حياة ميكانيكية  قيراط ١٨عيار الذھب الوردي  من
  .الذھب الوردي

  
  



  

 
 
 

 

 بيانات فنيه
  

Calatrava Ref. 7200  

عيار  240، آلة  ميكانيكية ذاتية الملء، رفيعة جدا :الماكينه 
ملم٢٧٫٥ :قطرال
:اإلرتفاع   ملم ٢٫٥٣
:عدد األجزاء  ١٦١
:عدد األحجار الكريمة  ٢٧
:حفظ الطاقه  ساعة تقريبا ٤٨

:ءقلب المل  ، ملء احادى اإلتجاهقيراط ٢٢عيار قلب دوار ال مركزي من الذھب 
:اإلتزان  ®جيروماكس
:التردد  )ھرتز٣( نصف إھتزازه فى الساعة  ٢١٦٠٠

:زنبرك اإلتزان  ®سبيروماكس
 

 :ذو وضعين تاج
لملء الساعة: الدفع للداخل - 
  ضبط الوقتل: للخارج الجذب - 

:الوظائف

  
:العرض  الساعات و الدقائق 

    
:الدمغة  Patek Philippeختم  

 

  تالمواصفا  

  
ظھر  ،محدبال الصفير التكريس ،(4N)قيراط  ١٨عيار  الورديمن الذھب " الضابط"تصميم 
  كريسنال الصفير مثبت بالربط من شفاف للعرض الساعة

  .متر ٣٠مقاومة المياة حتى 

:ةالساعغالف 

  
  ملم ٣٤٫٦: القطر

  ملم ٧٫٣٧: اإلرتفاع
  ملم١٧: العرواتالعمق بين 

:ةالساعأبعاد غالف 

  
  ببحنسيج مبلون الكريم، ذو نحاس، 
  بوار ستيوارتعقارب 

  قيراط، ١٨أرقام بريجو مركبة من الذھب عيار من ١٢

:الميناء

    
 مات بيجلون و يدوية  حياكةسوار من جلد التمساح ذو نقش من المربعات الغائرة و 

  لؤلؤي 
  .قيراط ١٨عيار  من الذھب الوردي ملم - ١٤ إبزيم 

  :السوار

  




