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 التحليق بعيدا
 
 

تذكر ت و، رواد الطيرانعة شجاب Patek Philippe شيدت Calatrava Pilot Travel Time 5524الجديد الكود مع 
 .السماء غزوساهمت أيضا في يا المملوكة عائل ة المرموقة الجنيفيالشركة حقيقة أن تلمس تالمعالم في مجال الطيران، و

 
 جتشارلز ليندبيرقام به لمحيط األطلسي لعبور أول  ، و۱۹۰۳ديسمبر  ۱۷ألخوين رايت في الطيران اآللية األولى لبين رحلة عاما فقط مرت  ۲٤

حدث وقد ! صنع عهدا جديدالمثل هذا التطور الذي فترة زمنية قصيرة يالها من  .۱۹۲۷في عام " روح سانت لويس"واحد المحرك بطائرته ذات ال
وهناك قاسم مشترك آخر بين . الساعات من جيب سترة الى المعصمحيث انتقلت تحول مماثل في علم قياس الزمن غضون عقدين من الزمان 

ن و، اعتمد الطيار۱۸ـ وكما كان الحال على متن السفن في أعالي البحار بدءا من القرن ال. الساعاتصناع و هم الطائرةآالتذوي الجرأة في الرجال 
 تساعة التي عزيزال -فكرة ساعة زاويةبن مشاة البحرية االمريكية يمز، ضابط مهورن ووجاء فيليب فان  .أيضا على أدوات ضبط الوقت للمالحة

أكثر دقة عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع آلة السدس و أبسط وأسرعبشكل تحديد المواقع  ستطيعتبحيث ، جفقا القتراحات من قبل تشارلز ليندبيرو
أو  جديرة بالمالحظة بشكل خاص من ساعة الزاويةالاذج النماثنان من  Patek Philippe متحفويعرض اآلن في  .و إشارات الراديو

 .Patek Philippeالسيدرومتر، ساعات يد تم تطويرها من قبل 
 

 السفر مع وفي الوقت المناسب
الطائرات بالسماء لغزو رمز باقتدار ت، كيدة بكل تأساعة مذكرهى  Patek Philippeمن  Calatrava Pilot Travel Time 5524كود 

نظام  تخطاها الزمن بعد اختراع ساعة التي ال -ساعة زاويةل للماضي بدال من أن تكون ذكريات الحنين .قبل ساعات اليد الرسغ منحتالل وا
جدا بالتحديد مع  ةكون مفيدتيمكن أن التي  ضبط الوقت مع وظيفة المنطقة الزمنيةل أداة دقيقة ويمكن االعتماد عليها ى، بل هجي بي إس المالحة
وقت ال" إلى"طير ننحن  .ساعة نيويورك وبكين ثالثة عشروبين  ساعة واحدة، بمقدارباريس ولندن  بينت المحلي يوقتختلف الي .الجويالسفر 

عن التي منطقة زمنية مختلفة إلى  نهاية المطافنصل في  وبعد بضعة مئات من الكيلومترات،. غربا نذهب عندما هعن" بعيدا"شرقا وعندما نذهب 
توقيت المكان الذي هو  "التوقيت المحلي"إلى ذلك المكان، في حين  "الوطن تيوقت"يشير  .دائمال تنايقع مكان إقاموالتي هي غالبا حيث  ،هاغادرنا

 فيشكل متفرد، فهذا المبدأ بب Patek Philippe انتجتها يالت مت ساعات المنطقة الزمنيةلتزما يقرب من ثمانين عاما، ا على مدى .فيهنتواجد 
التوقيت انتاجها من ساعات اليد ذات  ر أوليطوبت ساعات الموهوب لويس كوتيه،صانع ال جنبا إلى جنب مع قامت الشركةثالثينيات القرن الماضي 

في تشغيلها  طةابسمنتهى ال فيقد كانت و ،۱۹٥۹في عام ) وقت السفر( Travel Time لية األسطوريةآلاألولى لاالختراع  تم منح براءة .العالمي
السفر دون توقف بين أوروبا وأمريكا  شاع فيهفي عالم كأداة جديدة وكانت موضع ترحيب كبير  .في وقت واحدتين مختلفتين عرض منطقتين زمنيت

 .الحديثة النفاثةلطائرات ابفضل  في غضون ساعات
 

 االبتكارمن   ليداتق
منطقة تين الخاصتين بالليبتحسين اآل Patek Philippeقامت ، ۱۷٥عامها الـ  مؤخرااتمت ع التي نصاال، وفلسفة "ليد االبتكاراتق"وتمشيا مع 

بالتوقيت المحلي ات الخاص ساعيتم تحريك عقرب العندما . مستوى جديد من الكمالعن  -۱۹۹٦تم منحها براءة اختراع أخرى في عام والزمنية 
ن القطار عآلية المنطقة الزمنية يقوم عازل بفصل  ،الضاغطات على الغالفاثنين من  عن طريقساعة واحدة  ة قدرهاإلى األمام أو الخلف بزياد

 ةفي الساع. معتادةال تهادقفي العمل ب ةالساعاستمرار : ميزةال .بمعدل منتظمردد تالسعة التوازن ويسمح لها بمواصلة  اجعهذا تر ويمنع ،عاملال
وهي ماكينة من انتاج الشركة  هذه اآللية المتقدمة هي جزء من العيار ذاتي الملء 5524: كود ,Calatrava Pilot Travel Timeالجديدة 



 

 
 
 
 

هذه الماكينة تم تشطيب مثل آلية المنطقة الزمنية،  .قيراط ۲۱عيار الذهب من ثقيلتاريخ تناظري ودوار مركزي ذات عقرب ثواني ماسح و
بداخل  يتنفسالذي ® ياي سبيروماكس .حالة الفن في صناعة الساعات الميكانيكيةيعكس الذي األسطورية بطريقة رائعة بفضل االبتكار المستمر 

 Patek ، جنبا إلى جنب مع هندسةةالخصائص الخاصة لهذه الماد. من السيليكون ةالمشتق® مصنوع من مادة السلينفار ®ميزان جيروماكس
Philippe  ثانية في  ۲/ +  ۳-من باختالف أكثر من سمح الذي ال يدقة الك معدل ضمان االعتمادية العالية وكذلهى  براءة اختراعالحاصلة على

تفاصيل جميلة مثل الجسور عن الصفير  كريستاليكشف ظهر العرض الشفاف من  .Patek Philippe ختم اليوم الواحد كما هو محدد من قبل
تحتوي و .Calatravaعالمة و  حلزونية أجنحة في المركز، بيرالج زخرفةالحبيبات مع ذو دائري ال يمع شريط جنيف، الدوار الذهب ةمشطوبال

 .الحمراءاألحجار الذهب ، وتألق المجوهرات تحمل ب مملوءةالغائرة الالنقوش ة ومتأللئالساطعة الالمعادن بين رائع على تقابل 
 

 األناقة في التكنولوجيا
أنما و ءسودفهو ليس أ، ساعات الطيارين التقليديةأخرى من  ميناء ساعةغير أي  وهجزء، و ۲۹٤غنية بالتفاصيل ذات ينبض تحت الميناء ماكينة 

و  ثالثينيات القرن الماضي،م الطائرات المقاتلة األمريكية في اجسأاألزرق البحري الداكن النبيل الذي يشبه طالء  الطالء باللونبيتميز بدال من ذلك 
شديد البريق،  الطالء ذات العريضة الهراوةعلى غرار بتصميم الصلب  عقارب منوال من الذهب األبيضالمركبة فضل األرقام العربية الكبيرة ب

يكون عقرب  Travel Timeالتصميم التقليدي لساعة في عادة  .وأثناء الليلأالوقت المحلي بسهولة وبشكل واضح سواء أثناء النهار ة ءاقريمكن 
التوقيت المحلي وتوقيت كان البارز طالما  التوقيت المحلي عقرب ساعات فيا تحتتخم ،في الخلفيةيظل غير ظاهرا وساعات توقيت الوطن مفرغا  

 ).وطنلتوقيت ال ۳لتوقيت المحلي والساعة ل ۹الساعة  عند(تين زمنيتين المنطقالكل من لليل منفصل / نهارتم تعيين مؤشر و .ينمتطابقوطن ال
المقياس غير مذدحم باألرقام فقراءته في  ألنو. أيام ۳مقدارها زيادات بتاريخ في الفهو يعرض  :هو جديد تماما ٦عند الساعة تاريخ التناظري ال

 الذهب األبيضمن  ملم ٤۲الحجم  كبير غالف Calatrava Pilot Travel Timeلساعة الوجه الكالسيكي األنيق يحيط ب. منتهى الوضوح
 التاج. حزامال قضبانبأناقة مع العروات التي تثبت جوانب الغالف  دمجتن قليال؛ لائمسطح وم اإلطار حول زجاج الساعة . Calatravaبتصميم 

اء ضفإلو قوية بدون انزالققبضة ، محززين لضمان )ساعة۱ -(وعند الساعة ) ساعة ۱(+ ۸، عند الساعة طق الزمنيةاالمنواثنين من ضاغطات 
ختراع يمنع الا ةبراء نتظريقفل أمان بالمنطقة الزمنية ضاغطات ك، تم تجهيز باإلضافة إلى ذل .تصميم أداة قياس دقيقةمع ناسب تقني يت رهظم

في  باللفمرة أخرى أمينها ثم تمن وتحريرها بربع لفة ، يجب أن يتم الضاغطات قبل تشغيل. التوقيت المحلي لىمقصودة عالالتعديالت غير 
تباين  في يخمرالجلد البني المن ، وتم تصنيعه كذلك لسالمةالساعة وليراعي ا بالكامل مع تصميمتماما  تناسبيلتم تصميم حزام  .االتجاه المعاكس
 .تصميمالنفس األبيض ويتبع  الذهباإلبزيم ذو الشوكة من  .طيار الكالسيكيالاألحزمة الجلدية التي تنتمي إلى عتاد ذكرنا ببشكل يمع الخياطات 

 .حريتهم في الحركةلمظالت بسهولة دون إعاقة فتح العلى قيد الحياة و ءبقاالمعدات بفاظ تحيرتديه الطيارون لالما كان مستوحاة م
 

بكل  مذكركبير بتصميم  Patek Philippeالمهيبة من  Calatravaمجموعة  5524كود   Calatrava Pilot Travel Timeتثري ساعة
ووظيفة المنطقة  ،األبيض الذهبالغالف من األزرق والميناء مثل  ،التفاصيل البارزةب ،الطيارين الكالسيكية اتيستحضر صورا لساعموديل  ،كيدتأ

خلط كال تولكن بدال من ذلك أو العكس  األناقة المعاصرةلصالح  واضحةالالتكنولوجيا ال تتنازل عن  هافي حد ذات فئة خاصةفهي تعتبر . الزمنية
 .في وئام تامين جانبال

 
  



 

 
 
 
 

 البيانات الفنية
 

Calatrava Pilot Travel Time   من  5524كودPatek Philippe  
 

 CH 324 S C FUS  العيار الماكينة
كل لليل منفصل /نهار مؤشر، )وطنت اليوقتالتوقيت المحلي و( تين زمنيتينمنطقذاتية الملء،  ميكانيكية،ة لآ 

 تاريخ تناظريوطن وت اليوقتالتوقيت المحلي ومن 
 
 )ملم ۳۱ة الزمنية منطقال/التقويمموديل ملم،  ۲۷ ةاألساسي الماكينة(ملم  ۳۱ :قطرال

 )ملم ۱٫٥۸ة الزمنية منطقال/التقويمموديل ملم،  ۳٫۳۲ ةاألساسي الماكينة(م لم ٤٫۹ :رتفاعاال
 ۲۹٤ : عدد األجزاء

 ۲۹ :األحجارعدد 
 ساعة ٤٥قصىاألحد الساعة،  ۳٥ الحد األدنى  :الطاقة احتياطي

 قيراط، ملء احادي اإلتجاه ۲۱عيار  الذهبمن  دوار مركزي :الملء دوار
 ®جيروماكس :التوازن
 )هرتز ٤(نصف اهتزازه في الساعة  ۲۸٫۸۰۰ :التردد
 ®سبيروماكس :توازنياي ال
 ثابت : توازنياي ال مسمار

 
 :عينضذو وتاج   :وظائفال
 ةعاسملء الل: للداخلدفع ال - 
 لضبط الوقت: للخارج سحبلا - 

 
 مركزال فيوعقرب الدقائق ) ىعلاألالعقرب (التوقيت المحلي عقرب ساعات  :عرضال
 )سفلاألالعقرب ( وطنت اليوقتوعقرب ساعات  
  عقرب ثواني ماسح 
  ٦عند الساعة تاريخ عقرب ال 

 
 :اتفتحالعرض  
 )LOCAL( ۹عند الساعة لتوقيت المحلي لليل / نهارمؤشر  
 )HOME( ۳وطن عند الساعة ت اليوقتليل ل/ نهارمؤشر  

 
 

  
 ۷والساعة  ٦بين الساعة تاريخ ال :تصحيحالضغط للقطع 

 
 ۸عند الساعة ساعة واحدة من إلى األمام في خطوات  يتقدمالتوقيت المحلي عقرب  : اتالضاغط

 ۱۰عند الساعة ساعة واحدة من في خطوات خلف إلى ال يعودالتوقيت المحلي عقرب  
 المنطقة الزمنية ، لضاغطاتختراعالا ةبراء نتظري لفة -ربع قفل أمان 

 
 Patek Philippe ختم : الدمغة

 
 

  المواصفات
 
، تاج مربوط للماء ، مقاومالصفير كريستالظهر عرض شفاف من ، اطرقي ۱۸عيار  الذهب األبيضمن  :غالفال

 حلزونيا
 مترا  ۳۰حتى  مقاوم للماء 



 

 
 
 
 

  
  ملم ٤۲: القطر :غالفالأبعاد 

 ملم ٥۰٫۷٥): ةالى العرو ةالعرون م(طول ال 
 ملم ٤۸٫٥۳): تاجلا بما فيه ۹الساعة  إلى ۳من الساعة (عرض ال 
 ملم ۱۱٫۰۱): العرواتلى إالكريستال من (االرتفاع  

 ملم ۱۰٫۷۸): ظهر عرضلى إالكريستال من (سمك ال 
  ملم ۲۱: عرض بين العرواتال 

 زرقللون األابطلى م نحاس :الميناء
  شديد البريق طالءامع  قيراط ۱۸عيار  أبيضذهب  ،مركبة عربية أرقام 

 شديد البريق الطالءمع  األزرق الصلببتصميم الهراوة من  ساعات ودقائق التوقيت المحليعقارب  
 ، طالء أبيضالصلبمن  وطن مفرغ بتصميم الهراوةت اليوقت ساعاتعقرب  
 شديد البريق الطالءمع  الصلبعقرب ثواني من  
 أبيضطالء ، شجرورقة على شكل عقرب : التاريخ 

 
 قيراط ۱۸عيار  الذهب األبيضمن مع الخياطات، اإلبزيم ذو الشوكة مع تباين  يخمرالجلد البني المن  :حزامال


