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 ٢٠١٤مارس 
  

Patek Philippe  معرض في  Baselworld 2014 .فن التطوير الدائم  
  

ول مذھل لالحتفال أعرض يكون ھناك فمن البديھي أن . Patek Philippeصنع لم ١٧٥ الـ ، الذكرى السنوية٢٠١٤مايو  ١ يوم يصادف

تقوم ، Patek Philippeفإن  بطبيعة الحالو .الخريف المقبلفي حتفال رسمي إلاوقت صبر حتى أن يتحلى بال العالم على بھذا الحدث، ولكن

في  الشركةلم يتخلف ف، Baselworld 2014 في معرض  "نادرةاليدوية ال التحف"إبداعات  وكذلك ،ھاالجدد إلى مجموعاتبالفعل بتقديم الوافدين 

عالم صناعة نافذة عرض لأھم واجبھا تجاه  عرفتو ١٩٣١منذ عام  للساعات والمجوھرات  Baselwordمعارضأى من أى مرة عن 

وصفت الساعات األربع  .أولئك الذين يحبون ويقدرون الساعات الرائعةسعاد كل ما يلزم إليتمتع عرض بازل األول ب ھذا العام.الساعات
يعكس  فھو. نعاصالألنه يستوعب تقاليد جدا مناسب عنوان  -" فن التطوير الدائم" الجديدة أدناه تحت عنوان

ساعة كرونوجراف . Patek Philippe مجموعات المعروفة منلل تنوع الموديالتالمستمر والتحسين و  تطويرال
. Aquanautو  Nautilusة من الصلب من الماركة خارج عائلتى أول ساعة يد معقد ىھ ةتقويم السنوي الجديدال

 Patekمن   Nautilusمجموعة من الستانليس ستيل تثري  Travel Timeمع ساعة كرونوجراف 
Philippe تنتمي ساعة . بشكل خاص ةمطلوباليتضمن اثنين من التعقيدات  الصلب من بموديلTwenty~4® 

Haute Joaillerie   المجوھرات فن مثال ساطع على ھى و "نادرةاليدوية ال التحف"فئة إلى  4909 كود رقم
 الضوء علىالصانع  يسلط 4895Rكود  Calatrava Haute Joaillerieومع ساعة . رهأرقى صو في

ھذه ليست سوى . من قطع باجيتال تشوبه شائبة  أبيضحجر ماس  ١٦٢من  مع اكليلھرماني كالسود الميناء األ
الذي يسد فجوة  BASELWORLD 2014 معرض أربعة من العديد من االبتكارات الجديدة المعروضة في

  .الساعات التذكاريةب١٧٥نتظار لإلحتفالية رقم اال
 

 في جناحبھا عجاب إلامشاھدتھا و الساعات األربع الجديدة، جنبا إلى جنب مع العديد من اإلبداعات األخرى يمكن
Patek Philippe جناح  .نعاصالقيم بالصلب والزجاج الذي يشع حرفيا  ، بناء منالمعرضبالكامل في جديد ال

٪ عن منصة ٥٠تزيد بنسبة  وفر مساحة، يعلى ثالثة طوابقمتر مربع  ١٥٠٠تبلغ مساحته و الضوء هغمري
التي الستة عشر  واجھات العرض الخارجيةمتر مربع  ٦٠٠البالغ سطحھا  الواجھة الزجاجية .ةالسابقالعرض 

في   بكممرحبا : الشركةب للشفافية واالنفتاح الذي يميز أيضا فلسفة االتصاالتترمز  مجموعةالتقدم 
BASELWORLD 2014!  

  
  

كود  Patek Philippeمن  Annual Calendar Chronograph كرونوجراف التقويم السنوي
5960/1A  

  .Patek Philippeنادر في دماج ان :تعقيدات من الستانليس ستيل
 

 للصانع ادرةھي واحدة من ساعات اليد الكالسيكية الن 5960/1Aة كود راف التقويم السنوي الجديدجكرونوساعة 
 و   Nautilusحصريةالمجموعات الخارج  وغالف من الستانليس ستيل معقدةالتي تجمع بين ماكينة 
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Aquanaut.العديد من عبرت عنھا  وھي سمةعالية، درجة عالية من الف على طابعھا كأداة قياسذلك على  يؤكد
 "قطرة"من الستانليس ستيل بتصميم  ارسوب ھاديزوللماركة يتم تالصلب  من أول ساعةوھى . التفاصيل األخرى

ھذه التحفة ل الفائقة ةيوظيفالأيضا ميناء يعكس ال .فى نفس الوقت قويةالمرنة والوصالت الذي يحمل توقيع ذو ال
ثالثي األبعاد د دجرسم  يعرض الميناء. رمادي فضيبلون  التباينعالية  سوداء على خلفية بزخارف الفنية الرائعة

حمر لليوم األول من الشھر في األب "١"الرقم  سمات ماھرة مثل  .بطريقة رائعةمنتھى الوضوح لكن قراءته في و
تجعل من الواضح تماما أن ھذه التحفة  وعداد الدقائق المطليه باألحمر رافجكرونوال ، وعقاربيخالتارفتحة 

 األول الحرف A مثل حرفحيث ي(  5960/1A الجديدساعة الكود تحل  .قياس األداءوسيلة ل الفنية عبارة عن
التقويم  كرونوجراف التي جعلت منوالذھب و البالتين  من محل جميع الموديالت )بالفرنسية الصلب كلمة من

 .٢٠٠٦ھذا النجاح الباھر منذ إطالقه في عام  يحظى بكل Patek Philippeمن السنوي 
  

ماكينة ، CH 28-520 IRM QA 24H عيارالماكينة  كما ھى بال تغيير، حياتھا الداخليةتبقى ولكن 
وياي توازن  ،تعشيق قرص عمودي حديثوتحكم عجلة العمود الكالسيكي مع  ذاتيملء  كرونوجراف
  .معا تقاليد صناعة الساعات مع االبتكار القياسيأرقى  و تجميع يصھروھ -العالية  ®بتقنيه السلينفار ®سبيروماكس

  
Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph   5990/1كودA 

  .ثقافيتصميم جديدة وتعقيدات مثالية لعصرنا، مع الساعة اليد 
 

مجموعتھا من  Patek Philippe شركة ، توسيعBASELWORLD من الولا العرضمع ھذا 
شير إلى الوقت في منطقتين تي توظيفة وقت السفر البراف جالكرونوتزود معقدة، وال  Nautilusموديالت

تميز تو بشعبية كبيرةالتعقيدات التى تتمتع  جديدة بين اثنين منالساعة التجمع . في لمحة واحدةتين مختلفتين زمني
  .ظائف إضافية لتعزيز الراحة اليوميةبو
 
يعير نفسه ببراعة لموديل يحمل اثنين من التعقيدات ذات Nautilus تصميم المفصالت الجانبية الناتئة، اثنين من ھا ميزي
مصحح يستوعب الجانب األيمن ضاغطات الكرونوجراف وحماية للتاج في حين يضم الجانب األيسر: خاصةالشعبية ال

 .بمقدار ساعة فى كل خطوة اتجاھين في والذى يتم عن طريقه نقل عقرب ساعات الوقت المحلى  المنطقتين الزمنيتين
قع الحالي لصاحب الساعة، فيما يوضح العقرب يوضح عقرب الساعات البراق بالكامل التوقيت المحلي في المو وبالتالي،
الذي األسود  الميناء .ليللا/ تين لھا مؤشرھا المنفصل الذي يوضح النھارالزمنيتين المنطق من كالقيت فى وطنه، والمفرغ الت

 يعرض من المركز إلى المحيطداكن -تدرج فاتح Nautilusالخاص بتصميم  األفقي نقشال معاعيد تصميمه 
، ٦عند الساعة  دقيقة -٦٠ رافجوكذلك عداد الكرونو ١٢ عند الساعة )التوقيت المحلي يصاحبه(خ تاري عقرب

مع دوار CH 28-520 C FUS ذاتي الملء  المعجبين ينبض العيار الميكانيكي الماكينة التي تخلب لب تحتو
 توازنو مخلب القرص الرأسي،وعمود الجلة تحكم ع رافجكرونوو قيراط ٢١عيار  الذھبمن ثقيل 

مقاومة بكل ھذه األصول بأمان ، تم جمع ®مع ياي اإلتزان الحاصل على براءه اختراع سبيروماكس ®جيروماكس
من  خلفيةذو من الستانليس ستيل  انيق غير رسمي Nautilus غالف ساعة في، قضيب ١٢ حتى ةايلمل

  .الصفير.كريستال
  

 

Twenty~4® Haute Joaillerie  منPatek Philippe  "4909/110كود  " لحياة المائيةا 
 عبقرية من جميع النواحي

 

 4909/110 الجدية كود  ®Twenty~4مايلتقي فن الساعات بفن المجوھرات بھذه البراعة كما في ساعة نادرا
الياقوت وشائبة  اتشوبھالتي ال  يسلتونتوب و ماسة ١٩٣٧ة بما ال يقل مجموعه عن زينم. األبيضمن الذھب 

 رسمة األحجار الكريمة معاتشكل ھذه  قيراط، ٤٣٫٧٣كثف بوزن كلي يبلغ مجموعه حوالي األزرق بشكل م
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عليھا أسماك  تظھرطبقا ألعلى المعايير الفنية  Patek Philippeلدى  ونفذت في الورش الفنية "الحياة المائية"
ترصيع مرصعة ات الباجيت بعض ماس ،تسبح في بحر من الماسوھى الياقوت األزرق من مختلف األحجام 

  .متطورة للغايةالمرئية الترصيع غير التقنية مرصع بوالبعض اآلخر  مغلق
 

Calatrava Haute Joaillerie   منPatek Philippe  4895 كودR 
  العين ىفن بقدر ما تستطيع أن تر

 

رقام و األعقارب وكذلك الألحجار الياقوت  مغلقالترصيع الحبات أو الوردى فى ترصيع الالذھب استخدم 
تغرق ساعة . الرقيق بيضاأل الماسو  بلونھم األبيض سوارالودافئا مع غالف الساعة  تناقضاليخلق  الرومانية

ظھر  من خاللبھا  باجمشاھدتھا واآلع و يمكن .الذھب واألحجار الكريمةفى ھذا المحيط من  250-16الكود 
شرطة مزينة بأ الجسورة مصقولناعمة ولصلب امن أسنان العجالت  .الصفير كريستالمن  فغالف الساعة الشفا

األحجار الكريمة  برز بشكل جذاب معيرائع عمل وھو . ةومصقول فةمشطووجنيف الكالسيكية و حوافھا مستديرة 
النموذج  ى، و ھ١٩٣٢في عام  Calatrava أطلقت .عجالت النحاسلبصيص الذھبي الو الحمراء الزاھية

 يمغرالھذا الجمال  دمھي. الھادئة اھأناقتة بظولحمدائما  تكانو ة الكالسيكيةمستديراألصلي لجميع ساعات اليد ال
الميناء  الصدارة دون تحويل االنتباه بعيدا عنفي  الماس الثمينةتشعل لھيب أحجار  نسائيةالخالد لساعة مجوھرات 

 جديدة كودال Calatrava Haute Joaillerieساعة تتوھج . لوقتاضبط لن وظيفتھا كأداة عوبالتالي 
4895R  ال تشوبه شائبة يبلغ مجموعھا تقريبا الذي يسلتون األبيضماسة من قطع باجيت توب و ١٦٢ببريق 
األحجار الكريمة جنبا إلى جنب في ما يصل إلى خمسة ت منظ .قيراط مسدلة حول الميناء في بھاء ٥٫٦٢
لتتناسب مع ة منھا على حدة ل واحدكتم قطع والوردي في ترصيع مغلق، الذھب محكم في  بشكل، مثبتة صفوف

طبقة من الطالء اثني عشر الذي يحمل  عميقالسود الميناء األ ا معتناقضا رائعلتشكل  عھاموقالخاصة ب ھندسةال
وجه رائع  :قيراط ١٨ة وعالمات ساعات مركبه بشكل سھم من الذھب الوردى عيار مصقول" دوفين"عقارب و

 توازن مع 215األسطوري يدوي الملء ال عيارماكينة على ساعة ال حتويت .بمنتھى الوضوححقا ومقروءة 
على براءة الذي حصل  ®ماكسياي اتزان سبيرو عاما و ٦٥اختراع قبل الحاصل على براءة   ®جيروماس

المعقدة من خالل  ةاكينظھر جمال المات الرائدة، يحقيقية مع االبتكارالجمع بين التقاليد ، ت٢٠٠٥ اختراع في عام
  .الساعة من كريستال الصفير الشفافظھر 

 
 
 


