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 بيان صحفي
 

 Patek Philippe جنيف ، 
Baselworld 2015 

 
 ألول مرة في أعقاب سنة مثيرة ال تنسى  Patek Philippeظهور 

 
كانت مناسبة ال تنسى، بالنظر . Patek Philippeلقيام شركة  ۱۷٥كرست االثني عشر شهرا الماضية تماما للذكرى الـ 

فقط شركة في مصاف أقدم شركات التصنيع في سويسرا  وإنما هى  Patek Philippeلتاريخها المتواصل بال انقطاع، ال تعد 
أيضا أقدم وآخر شركة صناعة ساعات مستقلة مملوكة لألسرة في جنيف والتي تمارس معظم أنشطتها حتى اآلن على األراضي 

ستبقى في الذاكرة لوقت ألعابا نارية من الساعات التذكارية والتي  Patek Philippeحتفال بالذكرى السنوية، أطلقت لال. الجنيفية
 .، فقد أتت الشركة مرة أخرى بمفاجآت حقيقيةBaselworld 2015ولكن، كما يتضح من ظهورها األول في .  طويل

 
مجموعة ساعات تذكارية في إصدار محدودة  من  Patek Philippeقدمت ، ۱۷٥في أكتوبر الماضي، وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 

كما تتجلى أيضا  ،تطلق الشركة مجموعة من الموديالت الجديدة الرائعةبعد ستة أشهر فقط و. النوعية التي لم يشهدها العالم من قبل
المجال على مدى مايقرب من قرنين متتاليين من مستودع غني من الخبرة التي يمكن استغاللها من قبل الصانع الذي اليزال فى ك

ال غنى عنها قبل اختراع أجهزة جي  التي تضم سجالتها أيضا فصال اسطوريا عن ساعات الطيار التي كانت أجهزة المالحة. الزمان
مع . ا رائداوظائف الكرونومتر والتقويم السنوي هي موضع التركيز المستمر للتطوير والذي  لعبت فيه الشركة دور. بي إس

 -البهجة على نفوس خبراء الساعات المهتمين بالتفاصيل، بطريقة فنية ال سيما   Patek Philippeكرونوجراف أجزاء الثانية تدخل 
 Patekللشركة، تعرض  ۱۷٥فقط بعد فترة وجيزة من انتهاء االحتفاالت بالذكرى السنوية الـ   ن المينا هى الشعاروعندما تك

Philippe مع اإلبداعات الراقية التي تستحق الحفاوة البالغة: ۲۰۰كيف تخطط لإلحتفال مستقبال بالذكرى الـ  بالفعل. 
 

Calatrava Pilot Travel Time   من  5524كودPatek Philippe 
 التحليق بعيدا

 
الطيار، موثقة  ساعاتبتراثها في صناعة  Patek Philippeتشيد  Calatrava Pilot Travel Time 5524مع الكود الجديد 

يثبت . Patek Philippeالزاوية من ثالثينيات القرن الماضي والمعروضة حاليا في متحف -من خالل اثنين من ساعات مالحة ساعة
. هذا أن أدوات ضبط الوقت الميكانيكية الحديثة مفيدة بالتأكيد على متن الطائرات حتى في عصر المالحة عبر األقمار الصناعية

الجديدة آلية وقت السفر الحاصلة على براءة اختراع، ذات الرواج الكبير بين  Calatrava Pilot Travel Timeتتضمن ساعة 
ساعة بالتصميم األصلي للطيار الحقيقي تم . المسافرين الدائمين حيث يمكنها عرض التوقيت في منطقتين زمنية مختلفتين في وقت واحد

عقارب التوقيت المحلي واألرقام العربية الكبيرة، وعقارب رقيقة للثواني مع طالء براق مما يجعلها مقروءة لتزويدها بنطاق واسع 
، يمكن تحريك عقرب التوقيت المحلي  بسرعة ۱۰والساعة  ۸مع ضاغطات مسمارية بين الساعة . بوضوح رائع حتى في الظالم

يعرض عقرب الثواني وعقرب الساعات المفرغ الوقت في مكان اإلقامة . دةوسهولة إلى األمام أو الخلف بزيادات بمقدار ساعة واح
اثنين من الفتحات المستديرة عند .  مقرون بالتوقيت المحلي ٦التاريخ التناظري مقروء بسهولة عند الساعة . الدائم لصاحب الساعة

 .نالليل للمناطق الزمنية المحلية والوط/تضم مؤشرات النهار ۳والساعة  ۹الساعة 
 

ال يتأثر بالحقول  الذي ،®مع ياي التوازن المبتكر سبيروماكس S C FUS 324تعمل الساعة بقوة ماكينة الملء الذاتي عيار 
يمكن مشاهدة واإلعجاب بتشطيبها ذي الوميض األزرق البنفسجي الفاتن . المغناطيسية الموجودة في كل مكان على متن الطائرات

 .ا من خالل ظهر الغالف الشفاف من كريستال الصفيروكذلك مشاهدة الماكينة بأكمله
 



 

 
 
 
 

. عن األناقة Travel Time Pilot Ref. 5524والميناء األزرق، تعبر ساعة  ملم-٤۲ من الذهب األبيض Calatravaمع غالف 
فإلى .  ذكورية يةرياض حزام من الجلد البني مع خياطات مشرقة على الوجه تتباين مع اإلبزيم من الذهب األبيض وتضيف لها مالمح

 .جانب قدراتها التقنية، فمظهرها الذكي أيضا يجعل هذه الساعة رفيق السفر المثالي
 

 Patek Philippeمن  5370كرونوجراف أجزاء الثانية كود 
 للرجال الذين يأخذون الدقة على محمل الجد 

 
. كرونوجراف أجزاء الثانية يمثل ساعة تركز بالكامل على قياس فترة حدوث أحداث مؤقتة 5370الجديد  Patek Philippeكود 

تم تقديم أول كرونوجراف في ساعة يد من انتاج الشركة في عام : Patek Philippeهذا النوع من الساعات هو جزء من تراث 
الذي سمح بوقف األوقات المنقضية والمستقطعة دون  -د ومنذ ذلك الحين، وهذا التعقي. ، وكان بالفعل موديل ألجزاء الثانية۱۹۳۲

ماكينة  أول حتى بعد إطالق. Patek Philippeوقد ظهرت دائما من ضمن اإلنتاج المنتظم لساعات يد  –تعطيل القياس المستمر 
من مهندسي ، استغرق األمر ثالث سنوات فقط طورت وصنعت بالكامل في داخل الشركة ۲۰۰۹في عام  كالسيكية كرونوجراف

، تأتى كوظيفة 5370تم إضافتها أوال إلى التقويم الدائم، واآلن، في الكود الجديد . . العيار بالشركة لتجهيزها  بتعقيد ألجزاء الثانية
ماكينة . جزاء هى تجسيد مثالي للتكامل بين التقليد واالبتكار ۳۱۲المكون من  CHR 29-535 PSتصميم عيارها . مستقلة بذاتها

 –االبتكارات السبع الحاصلة على براءات اختراع .  اليدوي مع اثنين من عجالت العمود ومخلب أفقي هي ماكينة كالسيكية الملء
جوانب تسنين : من بينها. مؤشرات أكثر دقةجعل الة كلها للتوصل إلى أعلى معدل دقة، وتبسيط عملية التعديل وزيادة الموثوقية وسمكر

ل االهالك في قطار نقل الطاقة، العازل الذي يفصل عقرب أجزاء الثانية عن الملكينة أثناء قياس الوقت يلالعجلة لكفاءة إضافية وتق
 .المنقضي، وآلية للمحاذاة الصارمة بين كرونوجراف وعقارب أجزاء الثانية

 
ية، وأرقام بريجو المركبة من أسود مكثف مطلي بالمينا األصلبلون  ميناء جميل: جة على النحو التاليوجه الساعة متميز بنفس الدر

الذهب األبيض ومقاييس بيضاء،  بما في ذلك مقياس التاكيمتر والعقارب براقة على شكل ورقة الشجر وعقارب الكرونوجراف 
 .وأجزاء الثواني رقيقة  معالجة بالروديوم في جمال الفت للنظر حقا

 
بمالمحها البريئة وتفاصيلها الراقية مثل ضاغطات  .ير من البالتينى داخل غالف مستدف 5370تحتمي كل هذه األصول القيمة للكود 

ساعة عالية التقنية هالة من األناقة الالكرونوجراف البيضاوية والتاج في تصميم على غرار العمامة مع زر أجزاء الثانية يعطي هذه 
ن جلد التمساح ذو خياطة يدوية يؤمنه ابزيم من يتم ارتداء ساعة كرونوجراف أجزاء الثانية الجديدة على حزام أسود م. الذكورية
 .950البالتين 

 
Annual Calendar Chronograph  منPatek Philippe  5905كودP 

 تقليد كبير ذو وجه جديد
 

: ساعة جديدة كليا وغير عادية  Patek Philippeتعقيدات قياس الزمن األكثر ورواجا، ابدعت  مع بدمج  التصميم المتطلع
Annual Calendar Chronograph  5905كودP )۲۰۱۰الميناء مستوحى من ساعة عام ) كرونوجراف التقويم السنوي 

Annual Calendar   يطوق مقياس الكرونوجراف .  تحمل وجه ال يضاهى ذا ألوان جديدة وتفاصيل مثيرة لالهتمام. 5205كود
ة الواسعة من عالمات الساعة من الذهب األبيض توضح الفتحات الحلق ۱۰والساعة  ۲بين الساعة . الخارجي مقياس متدرج للدقائق

، يحتوي على ٦دقيقة وكبير يقع عند مكان الساعة  -٦۰عداد كرونوجراف . الثالثة مؤشرات اليوم والتاريخ وشهر من التقويم السنوي
مع األناقة المستمرة المعتادة من ساعات  5905يضفي هذا التكوين الهالة التقنية على الكود . الليل/فتحة مستديرة صغيرة لمؤشر النهار

 . تتوافر في إصدارات بميناء أزرق داكن أو أسود. Patek Philippeيد 
 

تندمج خطوط محيط زجاج الساعة بسالسة مع .  ملم-٤۲ينسجم كال المينائين بشكل جميل مع اللمعان الرائع للغالف البارز من البالتين 
الإليقاف، التاج، وضاغطات إعادة التعيين / الدائرة الخارجية لضاغطات البدء. المنحنية برشاقة نطاق الغالف ومع عروات الحزام
 .العين ويعزز سهولة االستعمال في نفس الوقتهنا، تصميم يبهج .  لنطاق الغالفمرتبة بدقة على طول قوس موازي 



 

 
 
 
 

سطورية ذات الكرونوجراف والتقويم السنوي الذي ال األ CH 28-520 QA 24Hفي داخل الغالف تقبع ماكينة العيار ذاتي الملء 
جزءا وضعت بدقة غير عادية  ٤۰۲يتألف هذا التكوين الرائع من    .يحتاج إلى التصحيح سوى مرة واحدة في السنة عند بداية مارس

حين يتم نقل الطاقة إلى عقرب  وتمشيا مع التقاليد، ويتم التحكم في وظائف ساعة اإليقاف بواسطة عجلة عمود، في. وتم تشطيبها يدويا
مصنوع من السلينفار، ® على الرغم من أنه مستوي فان ياي التوازن سبيروماكس.  الكرونوجراف عن طريق مخلب قرص حديث

الساعة على حزام من جلد التمساح ذو أقسام كبيرة  ءيتم ارتدا. لة على براءة اختراعيتنفس بشكل متناظر وذلك بفضل هندسته الحاص
 .عة، يتماشى مع لون الميناء ويؤمنه ابزيم من مشبك البالتينمرب

 


