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 بيان صحفي
 
 

Patek Philippe جينيف 
 ۲۰۱٤اكتوبر 

 
World Time Moon منPatek Philippe  7175و  5575 اكواد  
 ساعة ۲٤من األرض إلى القمر في 

 
 

 وقد تحقق هذا الهدف. تطلع إلى األمامنال يجب أن يكون االحتفال بالذكرى السنوية للشركة فقط بأثر رجعي، بل ينبغي أيضا أن 
، والتي يتم تقديمها في اصدار محدودة إلحياء الذكرى Patek Philippeمن  World Time Moonببراعة مع ساعة 

لساعات التوقيت العالمي والتي تلقي اقبال كبير من جامعي الساعات، مع عرض مبتكر فهي تخلط التقاليد الخاصة . للشركة ۱۷٥الـ
 .لمراحل القمر مما يبعث الحياة في هذا التعقيد الشعري بشكل جديدة تماما

 
والذي يثمن  ،متعدد األلوانكلوزونى  مينانقش بنقش جلوشا أو  مركز  Patek Philippeمن World Timeتحمل ساعات ، عادة 

 اآلنبالكامل  مركزالحتل حيث يللمرة األولى، وذلك األمر يختلف  World Time Moonومع ساعة . في المزاداتشكل خاص ب
  Patek Philippeفي ساعة من لقمرة لتغيرالم وجوهال من قبل أن تمت اعادة انتاج أبدالم يحدث . حل القمرامرتصميم كبير لعرض 

انتاج ساعة سيتم . لتقاليد واالبتكارترمز لات التي تعقيدجمع بين اثنين من التالتذكارية الساعة هذه ف. والبارز واقعيالشكل هذا الب
World Time Moon  و 7175مرصعة بالماس وهى اإلصدار النسائي كود  ٤٥۰منها  قطعة، ۱۷٥۰من  محدودفي اصدار ،

 .5575أكبر حجما لإلصدار الرجالي كود  ۱۳۰۰
 

  العالم كله في لمحة
ختراع في االبراءة حصلت على وفي ثالثينيات القرن الماضي،  األولة مرلل  Patek Philippeمن World Time أطلقت ساعة

. في لمحة األربع والعشرين للعالم زمنيةالطق امنالالوقت في كل  كانت تحددمقياس دوارين على حافة الميناء،  مع قرصي. ۱۹٥۹عام 
درجة من خط الطول الجغرافي، إلى مؤتمر الميريديان الدولي في عام  ۱٥منها  منطقة زمنية، تمتد كل ۲٤تنظيم العالم في  تاريخ يعود

منطقة زمنية منها مثل كل مكان ي ۲٤أسماء يتضمن المقياس الخارجي ، كلذول .تغييرات طفيفة سوى شهدلم تومنذ ذلك الحين . ۱۸۸٤
كافة ة بين طابقتق مائدقالإشارة فيما  ،الوقت من اليوم في كل منطقةمثل التي تالداخلي الساعات المقياس بأكملها، في حين يعرض على 

المحلي في المنطقة الزمنية التي تمثلها المدينة  التوقيت  Patek Philippeمن World Timeعقارب ساعات عرض ت .المناطق
 . ر تقع أقصى الغربوالمدن على اليساالشرق أقصى المدن على اليمين تقع  ،۱۲تكون عند الساعة التي 

 
ي ت، وال۱۹۹۹ على براءة اختراع في عام ةالحاصل ىآلية المنطقة الزمنية المثلالموديالت الحالية ذات وينطبق هذا المبدأ أيضا على 

عن لية اآليتم فصل  .العاشرة على جانب الغالف الساعة المطلوبة من خالل ضاغط واحد فقط عند جميع التصحيحاتبعمل  سمحت
في كل مرة يتم . تتأثر دون أن ق تبقىقائدوضع عقرب الودقة ثابت للميزان عند إجراء التصحيحات، وبالتالي فإن التذبذب ال الماكينة

تقدم الغربي، ي يحرك مجموعة التقاطع الذي و فريد،عقرب الساعات ذو التصميم ال :ثالثة أشياء في وقت واحدتحدث  ،دفع الضاغط
إذا . منطقة زمنية واحدةفي عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ساعة  ۲٤المدينة وأقراص الـ تتحرك ي حين ، فبمقدار ساعة واحدة

 .لتوقيت جينيف ۱۱˸۱٥إلى  اآلن فستشير لندن، لمدينة توقيت محليك ۱٥:۱۰إلى الساعة في وقت سابق كانت العقارب تشير 
 

 
  القمر على المعصم

ستند ي. Patek Philippeفي منتصف ساعة  ليستقر القمرهبط ،۲۰۱٤في عام و ،۱۹٦۹ عامأول هبوط على سطح القمر في تم 
 منمنمةالقمار األاثنين من يحمل  جزءا من قرص ، والتى تظهرمميزالشكل ذات ال ات الميناءحل القمر على فتحاالتقليدي لمر عرضال

لتحقيق . صغير نسبيايكون  ألرضلتابع االوجه المتغير ف، على ذلك ابناءو. يينشهرين قمرعلى مدى حول محوره مرة واحدة  ويدور
تظهر عرض مراحل  World Time Moonخاصة لساعة  آلية Patek Philippeطورت  تصوير أكبر بكثير وأكثر جاذبية،
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 ةلسماء الليليابزين مالقرص السفلي  ،رقيقة للغايةالمتراكبة ال يةاألقراص الزجاجمن وهو يتألف من اثنين  .فى مركز الميناء القمر
وتم استنساخ العديد من الفوهات على سطح القمر بدقة والتي  .لقمرلغنية وكبير جدا ، وتظهر تفاصيل باستخدام عملية معدنة مبتكرة

يحمل النصف  فيما. ومي ۲۹٫٥۳ كاملة كل بدورةهذا القرص ، يقوم الرمادي واألبيضمن  رقيقة تدرجاتب يطلق عليها بحار القمر
جزء اظهار العلى قناع يعمل هذا ال. فتحة معدنية محسوبة بدقة لعداد على شكل قلب مباشرةثابت فوقه الالقرص الثاني العلوي من 

 .ظل األرضوالذى يكون فى الواقع مظلما بفعل  راالمرئي من القمر على القرص الدو
 

  فن صناعة الساعات المظهر فيجوهر والجمال 
عتمد ي ووه، دورة القمر و ۲٤الـ  زمنيةالطق العالم بين منا تناغمخصيصا لتحقيق المزيج الم HU LU 240 الجديد عيارتم تطوير ال

تتألف من  قيراط يستقر بالكامل بداخل الطبق، ۲۲عيار الذهب يدفعها القلب الدوار الصغير من جدا نحيفة ذاتية الملء  ماكينةعلى 
 ۳־رتفع لما دقةالمعدل أيضا على ذلك ينطبق . Patek Philippe ختم شروطستوفي جميع قطعه ذات تشطيب دقيق، فهى ت ۲۷۰

 .شهادات كرونومتر رسمية تحملأفضل بصورة ملحوظة من ساعات وهو ثانية،  ۲+و
 

مصنوع وال كاالترافا، تصميممن  ىمستوحال، ، بغالفها المستديرةلداخمثاال لألناقة ال World Time Moonتبدو ساعة  من الخارج،
ن الذهب قيراط للسيدات، ظهر الساعة في الموديلين م ۱۸عيار  الورديللرجال و من الذهب قيراط  ۱۸عيار من الذهب األبيض 

وعلى الجهة الخاصة ". ۲۰۱٤־۱۸۳۹ ،جينيفPATEK PHILIPPE  ۱۷٥الذكرى " لعبارة  المصمت يحمل نقشا محفورا
مع  ۲٤الـ  زمنيةالطق سهل القراءة وفي منتهى الوضوح لكل المناعرض ابداع مرة أخرى في  Patek Philippe نجحبالميناء، ت

يبلغ قطرها ميناءات  بالتفاصيل على يغنو لقمر كبير بشكل غير عاديلالتركيز على التوقيت المحلي، جنبا إلى جنب مع عرض 
عكس ساعات  على و .المميزة ألوانهاضوح بوالبومراحل القمر  ساعة ۲٤وميناء الـ المحلي  الوقت مقياس تميزيو. ملم ۳٥حوالي 

World Time  موديل التذكاري من ساعة المجموعة الحالية، فإن الفيWorld Time Moon مبتكر يتميز بعقرب ساعات 
لقمر األرض وا -الثالثي الفلكي ويجمع  المشار إليها في العديد من روايات البحارة ، يستدعي مجموعة التقاطع الغربيالمحليللتوقيت 
 فقد تم تمثيل، العريق Patek Philippeتراث بكإشادة  :هذا اإلصدار التذكاري المحدودل وجه آخر .خيالى إبداعفي  –والنجوم 

 .مدينة جنيف بدال من باريسعن طريق  توقيت وسط أوروبا
 

المنبعث من  البريقبيتميز هذا األخير ، ملم ۳۸هو أكبر قليال من اإلصدار النسائي البالغ  ملم، ۳۹٫۸لغ ابال قطرهب ،يلرجالالموديل ا
والتى ترصع الحلقة حول زجاج ) قيراط ۰٫٦~ (من قطع بريليانت  ال تشوبه شائبةماسة من ماسات توب ويسيلتون الذي  ۷۰لهيب 
المماثل لغالف التمساح ذو حياكة يدوية وأقسام كبيرة مربعة، يؤمنه ابزيم يغلق بطريق الثنى من الذهب  الحزام من جلد. الساعة

وهو أسود المع ". ۲۰۱٤־PATEK PHILIPPE  ۱۸۳۹"لعبارة  لبالتين المصمت يحمل نقشا محفوراالساعة، من الذهب أو ا
 .ي وبيج المع للموديل النسائيلرجالللموديل ا
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  فنيةال بياناتال
 

 قطعة ۱۳۰۰اصدار محدود من  )يلرجالالموديل ا( 5575كود  World Time Moonساعة 
 
 
 

 Caliber 240 HU LUعيار  الماكينة
 القمر لمراحل جداكبير  عرض، آلية المنطقة الزمنيةملء نحيفة للغاية، ميكانيكية ذاتية الآلة  
  

  ملم ۲۷٫٥ :القطر
  ملم ٥٫۲ :االرتفاع

 ۲۷۰ :األجزاء عدد
 ۳٥ : المجوهرات عدد

  ساعة ٤۸ أقصى ساعة وحد ۳۸ أدنى حد : الطاقة احتياطي
 أحادي االتجاه ملء ، قيراط ۲۲عيار  الذهب مندوار مركزي  : كتلة الطرد المركزي

 ®جيروماكس :التوازن
 )هرتز ۳( الساعة نصف اهتزازة في ۲۱٦۰۰ : التردد

 ®يروماكسسب :التوازن
  للتعديل قابل :تعشيق زمبرك التوازن

 
 ذو وضعين تاج  :الوظائف

  لملء الساعة: الدفع للداخل -
 الوقت المحلى لضبط: السحب للخرج -

 
 :بالعقارب :العرض

 )۱۲المدينة عند الساعة (التوقيت المحلى ساعات ●  
 الدقائق●  
 
 باألقراص 
 مراحل القمر●  
 ساعة ۲٤في توقيت العالم ●  
 في العالم ۲٤أسماء األماكن للمناطق الزمنية الـ ●  
 

 الوقت المحلى في خطوات من ساعة واحدةلتغيير  ۱۰عند الساعة  :الضاغطات
 تصحيح مراحل القمر :۲عند الساعة  :قطعة ضغط للتصحيح

 
 Patek Philippe ختم :الدمغة

 
  :المواصفات

 
، الظهر مصمت من محدبقيراط، كريستال صفير  ۱۸عيار  الذهب األبيض دائري من من :الغالف

 ،جينيف Patek Philippe ۱۷٥الذكرى "يحمل نقشا محفورا لعبارة  لذهب،ا
 ". ۲۰۱٤־۱۸۳۹

 متر ۳۰ى حتمقاومة للماء  
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 ملم ۳۹٫۸: قطرال :الغالف أبعاد
 ملم٤٥٫۲٥): عبر العروات(الطول 

 ۹٫۸۱: االرتفاع اإلجمالى
  ملم ۹٫٥): الظهر إلى الكريستال( االرتفاع 
 ملم ۲۱: العروات بين العرض 

 
حل القمر في اعرض كبير لمر ،الطرفية ةراالدو مقاييسمتعدد األجزاء، مع اثنين من ال :الميناء

  المركز
  بيضاألباللون أسود، مع أسماء األماكن  يالعالم، معدن في طق الزمنيةالمنمقياس ل

  الليل/للنهاري مع ألوان معدن، ساعة ۲٤ميناء 
 معدنالمعالجة بالمتراكبة ال يةاألقراص الزجاجعن طريق اثنين من القمرحل امرعرض 

  قيراط ۱۸عيار  الذهب األبيض من" تقاطع غربيك"لمحلي عقرب ساعات للتوقيت ا
 قيراط ۱۸عيار  الذهب األبيض شجر منعقرب دقائق على شكل ورقة 

 
 

يدوية وأقسام كبيرة مربعة، المع مع ابزيم كالترافا يغلق بطريق التمساح ذو حياكة  من جلد : السوار
 Patek "لعبارة  يحمل نقشا محفوراقيراط،  ۱۸األبيض عيار الذهب  الثنى من من
Philippe ۱۸۳۹۲۰۱٤־." 
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  فنيةال بياناتال
 

 قطعة ٤٥۰اصدار محدود من  )الموديل النسائي(  7175كود  World Time Moonساعة 
 
 

 Caliber 240 HU LUعيار  الماكينة
 القمر لمراحل جدا كبير عرض، آلية المنطقة الزمنيةملء نحيفة للغاية، ميكانيكية ذاتية الآلة  
  

  ملم ۲۷٫٥ :القطر
  ملم ٥٫۲ :االرتفاع

 ۲۷۰ :األجزاء عدد
 ۳٥ : المجوهرات عدد

  ساعة ٤۸ أقصى ساعة وحد ۳۸ أدنى حد : الطاقة احتياطي
 أحادي االتجاه ملء ، قيراط ۲۲عيار  الذهب مندوار مركزي  : كتلة الطرد المركزي

 ®جيروماكس :التوازن
 )هرتز ۳( الساعة نصف اهتزازة في ۲۱٦۰۰ : التردد

 ®يروماكسسب :التوازن
  للتعديل قابل :تعشيق زمبرك التوازن

 
 ذو وضعين تاج  :الوظائف

  لملء الساعة: الدفع للداخل -
 الوقت المحلى لضبط: للخرجالسحب  -

 
 :بالعقارب :العرض

 )۱۲المدينة عند الساعة (التوقيت المحلى ساعات ●  
 الدقائق●  
 
 باألقراص 
 مراحل القمر●  
 ساعة ۲٤في توقيت العالم ●  
 في العالم ۲٤أسماء األماكن للمناطق الزمنية الـ ●  
 

 خطوات من ساعة واحدةالوقت المحلى في لتغيير  ۱۰عند الساعة  :الضاغطات
 تصحيح مراحل القمر :۲عند الساعة  :قطعة ضغط للتصحيح

  
 

 Patek Philippe ختم :الدمغة
 

  :المواصفات
 

ترصع الحلقة حول  ،محدبقيراط، كريستال صفير  ۱۸عيار  الذهب األبيض دائري من من :الغالف
من قطع  تشوبه شائبةال ماسة من ماسات توب ويسيلتون الذي  ۷۰ زجاج الساعة:الغالف

 يحمل نقشا محفورا لعبارةلذهب، الظهر مصمت من ا )قيراط ۰٫٦~ (بريليانت 
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 ".۲۰۱٤־۱۸۳۹ ،جينيف Patek Philippe ۱۷٥الذكرى " 
  متر ۳۰ى حتمقاومة للماء 

  
 ملم ۳۸: قطرال :الغالف أبعاد

 ملم ٤٤): عبر العروات(الطول 
 ۱۰٫۱: االرتفاع اإلجمالى 

  ملم ۹٫۳٦): الظهر إلى الكريستال( االرتفاع 
 ملم ۱۹: العروات بين العرض 
 

حل القمر في اعرض كبيرة لمر، الطرفية  ةراالدو مقاييسمتعدد األجزاء، مع اثنين من ال :الميناء
  المركز

  بيضاألباللون أسود، مع أسماء األماكن  يالعالم، معدن في طق الزمنيةالمنمقياس ل
  الليل/مع ألوان للنهاري معدن، ساعة ۲٤ميناء 

 معدنالمعالجة بالمتراكبة ال يةاألقراص الزجاجعن طريق اثنين من القمر حل امرعرض 
  قيراط ۱۸عيار  الذهب األبيض من" تقاطع غربيك"لمحلي عقرب ساعات للتوقيت ا

 قيراط ۱۸الوردى عيار الذهب  شجر منعقرب دقائق على شكل ورقة 
 

حياكة يدوية وأقسام كبيرة مربعة، المع مع ابزيم كالترافا يغلق بطريق  التمساح ذو من جلد : السوار
 Patek "لعبارة  يحمل نقشا محفوراقيراط،  ۱۸الوردي عيار الذهب  الثنى من من
Philippe ۱۸۳۹۲۰۱٤־." 

  


