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Annual Calendar Chronograph  منPatek Philippe  5905كودP 

 تقليد كبير ذو وجه جديد
 

قويم السنوي الذى ال يحتاج للتصحيح تال. المعقدة األكثر مبيعا Patek Philippeالوظيفتين محل التركيز األكبر بين ساعات 
لهذا السبب، فإن ساعات . سوى مره واحده فى السنة، والكرونوجراف الذي يؤكد على دور التحفة الفنية كأداة قياس دقيقة

الموديالت المرغوبة من  تكون من بين أكثر -التي تجمع كال الوظيفتين  - Patek Philippeكرونوجراف التقويم السنوي من 
هو نسخة جديدة من شأنها أن تسعد  Patek Philippeمن البالتين الذي تقدمه  5905Pالكود . قبل العديد من عشاق الساعات

 .هواة الساعات المعقدة يوما بعد يوم
 

مرة أخرى أن الجمع الراقي بين  Patek Philippeتثبت   5905P Annual Calendar Chronographمع الكود الجديد 
يبدأ التحول من الميناء الذي يعكس . التصميم الرائدا والتعقيدات الناجحة لقياس الزمن يمكن أن تؤدي إلى ساعات جديدة تماما ومميزة

ا ال تخطئه ولكن بألوان جديدة ومزيد من التفاصيل التي تجعله مميز ۲۰۱۰الذي أطلق في عام  5205تصميم كود التقويم السنوي 
ويعقب ذلك حلقة واسعة تستوعب عالمات الساعات من . يالزم مقياس عقرب الكرونوجراف الخارجي مقياس متدرج للدقائق. العين

هي أكبر  ۱۲فتحة  التاريخ عند الساعة .    الفتحات الثالثة لمؤشرات التقويم السنوي ۱۰والساعة  ۲وتقع بين الساعة  الذهب األبيض
دقيقة كبير ونافذة صغيرة -٦۰يقابلها عداد كرونوجراف  ٦وعند الساعة . قع في إطار مصقول من الذهب األبيضبعض الشيء، وت

مع األناقة المستمرة المعتادة  5905يضفي هذا التكوين الهالة التقنية على الكود . الليل تقع تحت محور العقرب مباشرة/لمؤشر النهار
لساعات والدقائق التي تحوم فوق الميناء بشكل مبتكر بالخطوط الخارجية لتصميم دوفين عقارب ا. Patek Philippeمن ساعات يد 

دقائق براقة، تضمن وضوح ممتاز  ٥جنبا إلى جنب مع عالمات . المبتكر مع ثالثة جوانب وطالء شديد البريق على الحافة الوسطى
األزرق الذي يؤكد على أناقة الساعة بينما يؤكد األسود على : تتوافر في إصدارات بميناء أزرق داكن أو أسود. للقراءة في الظالم

 .وظيفتها كأداة تقنية لقياس الوقت
 

 ل في داخل الشركةمغالف من البالتين صنع بالكا
شيئ تتوازن كل معالم الغالف بقوة وال يشتتها .  ملم-٤۲ينسجم كال المينائين بشكل جميل مع اللمعان الرائع للغالف البارز من البالتين 

المحيط . تندمج خطوط محيط زجاج الساعة بسالسة مع نطاق الغالف ومع العروات  المنحنية برشاقة. عن تصميمها المتماسك
تتكرس كل .  اإليقاف والتاج وضاغطات إعادة التعيين مرتبة بدقة على طول قوس موازي لنطاق الغالف/ الخارجي لضاغطات البدء

الخالص في األتيليه الخاص  950الغالف مصنوع من البالتين . ز سهولة االستعمال في نفس الوقتالتفاصيل لتصميم يبهج العين ويعز
بما في ذلك العمليات التي تتطلب . الساعة سواء من ناحية الشكل أو من حيث التشطيب مبالشركة وال يغفل أى شئ قد يرغبه مستخد

ة، وعمليات التفتيش الصارمة المتكرربحصى تزيد نعومته تدريجيا   الصقل كالمرآهوالكثير من الوقت مثل تهذيب الحواف والجرش 
يصبح  -ما يبدأ بكقضيب من البالتين يشكل على الباردة بضغط عالي بحمولة أطنان . اج الغالف يستغرق ما يقرب من أسبوعينتفإن ان

وتحقق تطلعات العمالء المميزين لساعات  Patek Philippeفي النهاية تحفة فنييه  تمتثل من كل النواحي بجميع توجيهات ختم  
Patek Philippe  .يكشف ظهره الشفاف من كريستال الصفير عن آلة ميكانيكية . الغالف تم تشطيبه بثراء وجمال ال تشوبه شائبة
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يحمل ماسات توب فهو ، في كل أغلفة البالتين التي تنتجها الشركةكما هو معتاد و .صنعت مع إيالء اهتمام بنفس الدرجة للتفاصيل
 .٦الذي ال تشوبه شائبة مرصعة بين العروات عند مكان الساعة يسلتون و

 
 ماكينة ذات اثنين من أكثر التعقيدات شعبية 

في حالة  قيراط والذي يبقي على كرونوجراف التقويم السنوي ۲۱من الذهب عيار  العرض عن دوار الملء كبيرة وثقيليكشف ظهر 
في هذه الحالة ليس بشرائط جنيف الكالسيكية المستقيمة ولكن  -وزينت فنيا كما هو حال الجسور . ارتدائها بانتظامعمل مستمر إذا تم 

المقابل النبيل من الذهب امام األسطح الفضية المعالجة بالروديم . بدال من ذلك بحبوب دائرية كامتداد للنمط المستدير حول الدوار
بشخصية من شأنها إغواء كل متذوق   CH 28-520 QA 24Hللون األحمر تمنح ماكينة العياروالحواف المعة والمجوهرات ذات ا

 .للساعات
 

وظيفة التقويم السنوي . جمع بين وظيفة الكرونوجراف فالى باك ووظيفة التقويم السنوي، وهما تعقيدان يتمتعان بشعبية كبيرةفهى ت
يتم التحكم في عرض التقويم بشكل أساسي عن طريق .  ۱۹۹٦في عام  Patek Philippeراءة اختراع منحت لشركة بمبنية على 

وفقا لذلك، كانت التقاويم السنوية من . يسهل أكثر اتقان التحكم في الحركة الدوارة: العجالت والتروس بدال من الهزازات والعتالت
Patek Philippe   التقويم السنوي من   ،عاما ۲۰تشكل نموذجا للوظيفية واالعتمادية على مدى نحوPatek Philippe  الحاصل

إذا تم تشغيل ساعة دون انقطاع، يكون مطلوب . يوما ۳۱و ۳۰على براءة اختراع هو تقويم كامل يتعرف تلقائيا على األشهر من 
الشهر، ويتحكم في فهو يعرض اليوم من أيام األسبوع والتاريخ و. تصحيح يدوي واحد فقط كل سنة عند االنتقال من فبراير إلى مارس

حديثة تماما بنفس الدرجة، وتظل وفية لعجلة العمود التقليدية لتنفيذ أوامر  5905Pآلية الكرونوجراف للكود الجديد . الليل/مؤشر النهار
. ألفقيومع ذلك، فإنه يسيطر على المشبك الخاص بمخلب القرص الرأسي بدال من رافعة مخلب العجلة ا  .البدء واإليقاف وإعادة تعيين

يزيل خطر  تراجع أو ارتداد العقرب عند تشغيل الكرونوجراف ألنها ال تعتمد على  وهو. يتميز هذا الحل بدرجة عالية من الموثوقية
الربط بين العجالت حيث أن مخلب القرص يعمل بطريقة ال تؤدي به إلى التآكل، يمكن لعقرب الكرونوجراف أن يعمل كذلك باعتباره 

هذا هو السبب في أن مؤشرات الثواني الجانبية، والشائعة في معظم ساعات . ون أن يؤثر سلبا على دقة معدل الحركةعقرب الثواني د
 .الكرونوجراف، قد تم حذفها

 
في  بفضل اإلبداع :Patek Philippeخطوة أخرى إلى األمام في تطور كرونوجراف التقويم السنوي من   5905يمثل الكود جديد 

. يأتي هذا الموديل ذو الميناء األزرق األنيق بشكل واضح مع حزام أزرق. ع اآلن بمظهر جديد مميزة بشكل واضحالتفاصيل، تتمت
 . 950وحزام مات أسود من جلد التمساح يكمل النسخة ذات الميناء األسود كال الحزامين يؤمنه ابزيم بالتين 

 
 Patek Philippeلمحة موجزة عن التاريخ الطويل لكرونوجراف التقويم من 

. بين أبرز أنواع الساعات المرغوبة منذ عشرينيات القرن الماضي Patek Philippeلقد تم تصنيف كرونوجراف ساعات اليد من 
الجوانب الفنية ولكن بال تكاد تجد أي صناعة أخرى كرست مثل هذا االهتمام الكبير بقياسات الوقت القصير، وليس فقط فيما يتعلق 

أتي من أفضل المنتجين الخارجيين لعقود من الزمن، يعلى الرغم من أن خام الماكينات . بمستوى الكمال في التشطيبأيضا فيما يتعلق 
يمكن اعتبارها مثل الماس غير . Patek Philippeفليس من السهل التعرف عليها بعد اتمام العمل عليها واالنتهاء من التشطيب لدى 

 . Patek Philippeحقيقي فقط على أيدي الخبراء في  هعن جمال تم الكشفتيالمصقول من أجود نوعية 
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.  ائل الصناع الذين بدأوا بتزويد ساعات يد الكرونوجراف بوظائف إضافيةوواحدة من أ Patek Philippeقبل تسعين عاما، كانت 
لتوقيت عالمي مع ارونوجراف ساعة ك. ، أول جهاز كرونوجراف للمعصم يتضمن بالفعل وظيفة أجزاء الثانية۱۹۲۳قدمت في عام 

 1518إنتاج الكود  Patek Philippeوبعد مرور عام، بدأت . ۱۹٤۰الول مرة في عام ) عداد معدل التنفس(بلسمتر وأزمامتر 
 .هذا الموديل في مصاف أبرز المعروضات في المزادات الدولية يقف اليوم،و. راف على المعصم مع تقويم دائمجبشكل منتظم،  كرونو

 
أيضا بساعات اليد التي تحتوي على التقويمات الكاملة التي عالوة على عرض التاريخ تتضمن كذلك  Patek Philippeتشتهر هو 

يد في عام ألول مرة كساعة  Patek Philippeالتقويم الدائم التي قدمتها : ساعات مرغوبة بشكل خاص. يوم األسبوع والشهر
 ،۱۹٤۱نية في عام وكما ذكرنا كرونوجراف أجزاء الثا ،۱۹۲٥

 
نفحات جديدة في هذه الموديالت األسطورية، لتسعد مجتمع محبي  Patek Philippeخالل السنوات العشرين سنة الماضية، بثت 

التقويم السنوي مع عرض اليوم والشهر والتاريخ والذي ال  Patek Philippeأول مرة تقدم  ۱۹۹٦يصادف عام . الساعات الدولي
البناء الجديد تماما للماكينة جعل سعرها أقل من أسعار ساعات . يح سوى مرة واحدة في السنة في نهاية شهر فبرايريحتاج  إلى التصح

راف ذاتية الملء والتي طورت جأول ماكينة كرونو Patek Philippe، قدمت ۲۰۰٦وفي عام . التقويم الدائم من انتاج الشركة
 Patek Philippeالتقويم السنوي التي تكرس تراث آلية تم دمجها مع : تطور خاص. وانتجت منذ وقتها بالكامل في داخل الشركة

 CH 28-520 QAهذه الماكينة، في إصدار عيار جديد مخصص لها . العظيم في ساعات تقويم الكرونوجراف  بطريقة جديدة
24H 5905، ويعمل اآلن في أحدث موديالتها، كود Annual Calendar Chronograph  منPatek Philippe. 
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 البيانات الفنية 

 
Annual Calendar Chronograph  5905كودP 

 
 CH 28-520 QA 24Hعيار    :الماكينة

 الليل/تقويم سنوي، مؤشر النهار ،آلة ميكانيكية ذاتية الملء،  كرونوجراف مع عجلة العمود ومخلب رأسي  
   

 )ملم ۳۳ملم، موديل التقويم  ۳۰الماكينة األساسية (ملم  ۳۳  :القطر
 )ملم ۲٫٤۸ملم، موديل التقويم  ٥٫۲۰الماكينة (ملم  ۷٫٦۸  :االرتفاع

 ٤۰۲  :عدد األجزاء
  ۳۷  :عدد األحجار

 ساعة ٥٥ساعة، الحد األقصى  ٤٥الحد األدنى   :احتياطي الطاقة
 قيراط، ملء احادي اإلتجاه  ۲۱دوار مركزي من الذهب عيار   :دوار الملء

 ®جيروماكس  :التوازن
 )هرتز ٤(نصف اهتزازه في الساعة  ۲۸٫۸۰۰  : التردد 

 ® سبيروماكس  :ياي التوازن
 قابل للتعديل : مسمار ياي التوازن

 
 :تاج ذو وضعين : الملء تاج

 لملء الساعة:  الدفع للداخل   -
 لضبط الوقت :  السحب للخارج   -

 
 عقارب ساعات ودقائق مركزية  : العرض

 أجزاء الثانية/ عقرب ماسح كرونوجراف 
 ٦دقيقة  عند مكان الساعة  -٦۰عداد كرونوجراف  

 
 :فتحات العرض

  ۱۱والساعة  ۱۰يوم األسبوع بين  الساعة   -
 .قيراط ۱۸عيار  في إطار من الذهب األبيض ۱۲التاريخ عند الساعة  -
 ۲والساعة  ۱الشهر بين  الساعة  -
 ٦الليل عند الساعة /مؤشر النهار -

   
 ۲بدء وإيقاف الكرونوجراف عند الساعة    -  :الضاغطات

 ٤إعادة تعيين الكرونوجراف ووظيفة فالى باك عند الساعة    -  
 

 ۹اليوم عند الساعة    -  :المصححات
 ۱۰والساعة  ۹الساعة  التاريخ بين   -  
  ۱۰الشهر عند الساعة    -  

 
   Patek Philippeختم     :الدمغة

 
 المواصفات 

  
 ، ظهر الغالف من كريستال الصفير950 بالتين : الغالف

 مترا  ۳۰مقاوم للماء حتى   
 .٦بين الروابط عند مكان الساعة يسلتون ماس توب و 
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 ملم  ٤۲: القطر  :بعاداأل
 ملم ٥۰٫٤٦ ):من العروة الى العروة(الطول  
 ملم ٤٤٫٤٥):   بما فيه التاج ۹إلى الساعة  ۳من الساعة (العرض  
 ملم  ۱٤٫۰۳):   من الكريستال إلى ظهر العرض(السمك  

 ملم ۲۲:  العرض بين العروات  
 

 نحاس، أزرق أو أسود :الميناء
ات طالء شديد قيراط ذ ۱۸عقارب دوفين ذات ثالثة أوجه، من الذهب األبيض عيار : الساعات والدقائق

 البريق  
 ثقل مكافئ / ثواني من الصلب بملمس الرمال معالج بالروديوم/ كرونوجرافعقرب 

 دقيقة نحاس،أبيض، ثقل مكافئ-٦۰-عقرب عداد
 قيراط ۱۸عالمات بيتون المركبة، من الذهب األبيض عيار 

 مقاييس بيضاء مطبوعة
 

 
وأسود مات مع ميناء  من جلد التمساح ذو خياطة يدوية وأقسام مربعة كبيرة، أزرق مات مع ميناء أزرق، :الحزام

 950أسود، ابزيم بالتين 


