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Patek Philippe Annual Calendar Chronograph Ref. 5960/1A 
 كرونوجراف التقويم السنوي
 اندماج نادر: تعقيدات من الستانليس ستيل

 
السنوى،  تقويمال رافجكرونو ،5960/1A Annual Calendar Chronograph جديدال Patek Philippeكود 

التي جمع النادرة ة الكالسيكي ذات األناقةوھي واحدة من ساعات اليد تنبعث منھا لمعه الستانليس ستيل الجذابة،  ھي ساعة يد
 Aquanaut  و  Nautilusخارج مجموعات الستانليس ستيل وغالف ساعة من  معقدةفيھا الصانع بين ماكينة 

  .الماركةانتباه جامعي وھواة  أن يجذب الول لھذا العرض اال بد ، وحصريةال
 

من البالتين على اعجاب  Patek Philippe، حصلت ساعة كرونوجراف التقويم السنوي من ٢٠٠٦عندما إطلقت في عام 
أسست نمط جديد ومتفرد بالكرونوميتر البارز وكذلك  . فوري، وقد كانت أول ساعة كرونوجراف ذاتية الملء من الماركة

. Patek Philippe محفظة في المرغوبةفتحات التقويم الثالثة الكبيرة، وسرعان ما اتخذت موقعھا كأحد أھم  القطع 
  بتصميم الموديل في" A" حرف ويعلن الوردي، والذھب البالتين من اإلصدارات من لمزيدا مع النجاح قصة واستمرت

5960/1A، )تقويمال رافجكرونو ساعة اآلن،. النموذج تغيير عن) بالفرنسية الصلب كلمة من األول الحرف ھو والذى 
 الذھب من الحالية اإلصدارات جميع محل ستحل أيضا ولكنھا ساللتھا من األخيرة فقط ليستالستانليس ستيل  من السنوى
  .والبالتين

 
الستانليس ستيل ضمن أكثر الساعات المرغوبة السيما انه اليتم انتاجھا اال  من Patek Philippeلطالما كانت ساعات  

من الساعات غير  Nautilus، حين قدم الصانع خط ١٩٧٦فى أعداد قليلة، ولم يتم انتاجھا بشكل اعتيادى حتي عام 
تزويد ساعة وبعد ذلك بعشرين عاما تم ". أحد أغلى الساعات فى العالم مصنوعة من الصلب"الرسميه، وشعاره الشھير 

Aquanaut 5950باستثناء ساعة الكرونوجراف بالغة النحافه كود . نيقة الجذابة أيضا بغالف من الستانليس ستيلاألA 
، فإن جميع ساعات المعصم ٢٠١١ألجزاء الثانية الذى قدم الول مرة في عام  5004والكود  ٢٠١٠في عام والتى أطلقت 

فيما يتعلق بھذا التمييز . الذھب أو البالتين بشكل منھجيتم وضعھا فى غالف من  Patek Philippeالرجالية األخرى من 
 .، ھي استثناء جميل5960/1Aالصارم بين الساعات الكالسيكية و الساعات غير الرسمية فإن ساعة الكود الجديد 
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  يةرجولاألناقة ال
 

يكسب غالف الساعة الجديد من الستانليس ستيل ساعة كرونوجراف التقويم السنوي المحبوبة براعة فنية، تخلط األناقة 
راف وتشدد على وظائفھا كأداة لضبط جتؤكد على الطابع النشط والحيوي للكرونوو الكالسيكية مع المظھرالرياضي الرجولى

بال جدال يحمل روح أنيقة تعزى إلى التصميم  5960/1Aومع ذلك، فإن الكود الجديد . يوميالالوقت مريحة لالستخدام 
لدى  ةالمتوازن لغالف الساعة ذي المحيط الدائرى، واللمسات النھائية الرائعة التي تعكس احتراف صناع غالف الساع

Patek Philippe .يجب على الحرفيين الحصول على عدة سنوات من الخبرة قبل أن يعھد . ھنا، يتم التلميع بدقة علمية
بسبب صالبته، يتحدى الستانليس ستيل مھارات . بعمل اللمسات األخيرة ألغلفة الساعات التى ينتجھا الصانع مإليھ

يستغرق تلميع غالف ساعة من الصلب وقتا أطول . المتخصصين في صناعة الغالف و يفرض متطلبات خاصة على أدواتھم
  .حتى ينعكس الضوء في لمعان نقيبكثير من تلميع غالف ساعة من الذھب مع كشط أرق على التوالي 

بصفوفه الخمسة من الروابط على " القطرة"تأتي أناقة الغالف أيضا إلى الصدارة في المرحلة االنتقالية الرقيقة إلى سوار 
ألول مرة في عام  Patek Philippeقدم ھذا السوار الذي طورته . شكل قطرات ذات جمال بارز من النقش المفرغ

  .الستانليس ستيل منويحتفل اآلن بظھوره األول  5037/1لساعة العيار رقم  ١٩٩٧
 

   لمسات حمراء ذات تأثير منفرد
 

تميز األناقة التقنية أيضا الميناء الجديد باللون الرمادي الفضي مع لمسات حمراء مؤثرة وتقابل مثير بين الفاتح والداكن، 
في " ١"األحمر للرقم : Patek Philippeاألداء الديناميكي للتصميم الواضح ببنائھا ثالثي األبعاد، سمة شائعة في ساعات 

يوما تعرض باألسود على األبيض، ھو  ٣١إلى  ٢ھر باشارة ملونة، بينما التواريخ من فتحة التاريخ، والتي تنطلق كل ش
، كما ھو مزيج كرونوجراف التقويم السنوي مع غالف الساعة من Patek Philippeأنسب مايكون لعرض أول من 

ثالثة عشر . كأداة قياس 5960من الستانليس ستيل، والذي يبرز األداء الوظيفي لساعة الكود " القطرة"الصلب مع سوار 
مقياس الكرونوجراف على حافة الميناء مع اثني عشر عالمة براقة : حلية ذھبية مؤكسدة باألسود تقدم التأثير ثالثي األبعاد

لكل خمس دقائق، األطر الثالثة المتميزة التي تحيط بفتحات العرض لليوم والتاريخ و الشھر، عالمات الساعات الثمانية 
ساعة  ١٢لكل منھا ثالثة أسطح  مع فجوة غائرة عند النھاية المستوية، فضال عن مقياس عداد الـ " بيتون"ميم المدببة بتص

 ٣٠إلى  ٠(باإلضافة إلى ذلك، يبدو على الميناء مقياسي دقائق كرونوجراف مطبوعين متحدي المركز . عند الساعة السادسة
الناقص والزائد لمؤشر  ، وعالمة٦الليل عند الساعة /مؤشر النھارضمن مقياس عداد الساعات ) دقيقة ٦٠إلى  ٣٠دقيقة و

األناقة الديناميكية  5960/1Aتبرز العقارب التى اعيد تصميمھا في الساعة كود . احتياطي الطاقة تحت فتحة التاريخ
ت الساعات ولھا طالء عقربي الساعات والدقائق ذھبية مؤكسدة باللون األسود تحمل ثالثة أصطح لتتماشى مع عالما. للساعة

. عقرب عداد الساعات من النحاس مطلي بالنيكل األسود لتتناسب مع مقياس العداد. براق للمزيد من وضوح الرؤية في الليل
عقرب الكرونوجراف الكبير ذو الوزن المكافئ وعقرب عداد الدقائق الصغير باللون األحمر البراق كإشارة ديناميكية إلي أنه 

عقرب احتياطي الطاقة من الذھب المطلي بالنيكل األسود أعيد تصميمه كذلك، . للقياس في الرياضات التنافسية يتم استخدامھا
  .ھو اآلن أعرض نوعا ما ومفرغ
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  دقة تولدت من التقاليد واالبتكار
 

مع كرونوجراف فالى  CH 28-520 IRM QA 24Hعيار  Patek Philippeتعمل العقارب والتقويم بقوة ماكينة 
) ھرتز ٤(نصف اھتزازة في الساعة  ٢٨٨٠٠تنبض بمعدل الليل /النھارحفظ الطاقة ومؤشرات باك والتقويم السنوي و

قيراط يمأل الساعة  ٢١دوار مركزي ثقيل من الذھب عيار . والذي يؤكد على سعة توازن مستمرة وبالتالي معدل دقة أعلى
  .أوتوماتيكيا

 
ل ساطع على الجمع بين التقاليد واالبتكار، فھى تجمع المفھوم الكالسيكي لتحكم عجلة العمود  مع تعشيق الماكينة ھي مثا

. القرص العمودي الحديث الذي من شأنه أن يمنع مخاطر قفز العقرب أو االرتداد عندما يتم تشغيل وظيفة ساعة اإليقاف
يستخدم عقرب الكرونوجراف كعقرب ثواني يعمل بشكل  مخلب التعشيق ھو عمليا خالي من االحتكاك، ولذلك يمكن أن

 .مستمر اذا شاء المستخدم
 

اھتزازاتھا المتزامنة وحجمھا .ھي ميزة مبتكرة أخرى ®المصنوعة من السلينفار ®براءة اختراع ياي توازن سبيروماكس
ھذه ھي الشروط . استقرار عالي   القليل وخصائصھا المقاومة للمغنطة، وھندستھا الفريدة من نوعھا تضمن االنتظام ومعدل

للساعات الميكانيكية من ھذا الحجم تسمح  Patek Philippeالمثالية المطلوبة مسبقا لتحقيق معايير الدقة التي يتطلبھا ختم 
 .ثانية في اليوم الواحد ٢+إلى  ٣-بانحراف المعدل بما ال يزيد عن 

 
فقط   ٢٫٤٨، نموذج تجميع صغير ارتفاعه Patek Philippeيفيد معدل الدقة ھذا أيضا براءة اختراع التقويم السنوي من 

عرض اليوم األول من الشھر باللون األحمر، ويتعرف التقويم تلقائيا على األشھر . ١٥٤على الرغم من أن عدد أجزائه يبلغ 
 .ا مرة واحدة فقط فى العام وھو يوم األول من مارسيوما، يحتاج إلى التصحيح يدوي ٣١و ٣٠من 

  
أن   Patek Philippe من  5960/1Aة كودراف التقويم السنوي الجديدجكرونو لساعة التقنية، مقدرتھا ومھارتھا أناقب

ستحل محل اعتبارا من ھذا العام، . ة الجميلة لالستاليس ستيلاللمعمن  لنبلوامبيعا تستمد الكاريزما  الساعاتتصبح من أكثر 
  .الذھب والبالتين منراف التقويم السنوي جكرونوساعات كل 
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 بيانات فنيه 

 
Annual Calendar Chronograph Ref. 5960/1A 

  CH 28-520 IRM QA 24H عيار 
  حفظ الطاقة، مؤشر، تقويم سنوي، ذاتية الملء،كرونوجراف عجلة العمودميكانيكية 

   كرونوجراف ماسحالليل، عقرب /مؤشر النھار 
  
  )٣٣ملم، وحدة التقويم ملم  ٣٠(ملم  ٣٣ 

  )ملم ٢٫٤٨ملم، وحدة التقويم  ٥٫٢٠الماكينة(ملم   ٧٫٦٨
  )١٥٤ وحدة التقويم،  ٣٠٢ الماكينة( ٤٥٦
  )٥التقويم ، وحدة ٣٥ الماكينة( ٤٠
  ساعة حد أقصى ٥٥ساعة حد أدنى و ٤٥

  قيراط ، ملء احادى اإلتجاه ٢١قلب دوار مركزي من الذھب عيار 
  ®جيروماكس

  )ھرتز٤( نصف إھتزازه فى الساعة ٢٨٨٠٠
 ®سبيروماكس

 :الماكينه 
  
  
  

  :القطر
  :اإلرتفاع 

  :عدد األجزاء
 :عدد األحجار الكريمة

  :ةحفظ الطاق
  :قلب الملء
  :اإلتزان
  :التردد

  :ياي اإلتزان
 

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

 :تاج الملء

   عقارب ساعات ودقائق مركزية،
  كرونوجراف ماسحعقرب 

   ١٢الساعة عند  ةمؤشر حفظ الطاق
  

   ٦عند الساعة عداد أحادي 
  يعرض على تدريجين متحدي المركز،( دقيقة ٦٠عداد  -
  )دقيقة ٦٠إلى  ٣٠دقيقة و من  ٣٠إلى  ٠من   
  ساعة ١٢عداد  -
  

  :فتحات العرض
  قيراط  ١٨في إطار من الذھب األبيض عيار  ١١و  ١٠يوم األسبوع بين الساعة  -
  مصقول كالماس ومجلفن باألسود  
قيراط مصقول كالماس ومجلفن باألسود  ١٨ر إطار من الذھب األبيض عيا في١٢الساعة عند التاريخ  -

باللون " ٣١"إلى " ٢"باللون األحمر وأرقام التاريخ من " ١"يعرض اليوم األول من كل شھر برقم 
  األسود

قيراط مصقول كالماس ومجلفن  ١٨في إطار من الذھب األبيض عيار  ٢و  ١الشھر بين الساعة  -
  باألسود

  ٦الساعة ليل عند ال/نھارالمؤشر  -
 

 :العرض
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  ٢بدء و إيقاف الكرونوجراف عند الساعة  -
  ٤الساعة عند ) فالى باك(عيين الكرونوجراف والعودة تاعادة  -
 

 :الضاغطات

  ٩الساعة عند اليوم  -
  ١٠و  ٩الساعة  بين التاريخ  -
  ١٠الساعة عند الشھر  -
 

 :المصححات

 :الدمغة Patek Philippeختم  
  
 

 

 المواصفات 
   الساعة شفاف من كريستال الصفيرستانليس ستيل، ظھر 

  متر ٣٠مقاومة المياة حتى 
 

 :ةغالف الساع

  ملم ٤٠٫٥٠ :القطر
  ملم ٤٣٫٢٠: عبر التاج القطر
  ملم  ١٣٫٥٥: رتفاعاال
  ملم ٢١٫٢٠: بين الروابط عرضال
 

 :بعاداأل

  الفضي األوبالين األبنوس األسود وذو درجتين لونيتين، 
 أسطح ثالثة ذوتصميم جديد ، باللون األسودة من الذھب األبيض مؤكسدات مركبة عالمات ساعثمانية 

   ةالخارجيوفجوة عند الحافة 
البراقة لكل خمس  من الحبيبات األبنوس األسود مع اثني عشرتدريج الكرونوجراف مركب ومؤكسد بلون 

  دقائق 
 ثالثة ذوتصميم جديد ، باللون األسودة ؤكسدقيراط م ١٨عقارب ساعات ودقائق من الذھب األبيض عيار 

  براق أسطح وطالء
  حمرمطلى باللون األ، مع وزن مكافئمن الصلب  كرونوجرافالعقرب 
مفرغ و مطلى بالنيكل  قيراط ١٨بتصميم الھراوة من الذھب األبيض عيار مؤشر حفظ الطاقة  عقرب
  األسود

الذھب األبيض عيار  على زخرفة من ألبنوس األسودميناء فرعي ذو تدريج لعداد الساعات مؤكسد بلون ا
  قيراط  ١٨

  من النحاس المطلى بالنيكل األسودوزن مكافئ  و" بينون"عقرب عداد الساعات بتصميم 
  عقرب عداد الدقائق من النحاس المطلى باللون األحمر

 

 :الميناء

مع مشبك ستانليس " قطرة" Patek Philippeمع وصالت على شكل قطرات بتصميم ستانليس ستيل 
 ستيل يغلق بطريق الثنى 

 :السوار

 


