
 

 

 

 
 

 

 

 

 بيان صحفي

 

Patek Philippe جنيف ،  
 ٢٠١٦اكتوبر 

 
  Patek Philippeمن  Nautilus الذكرى األربعون لساعة

 مع الزمن تتألق مجموعة
 

 بالنسبة. العفوية ذات األناقة  Nautilusلمجموعة األربعين بالذكرى ،٢٠١٦ عام في  Patek Philippe تحتفل
 عام إلى الوراء إلى نظرة. تنسى ال مناسبة فهذه الكالسيكية، ساعاتمجال ال في والخبراء الهواة للكثيرين من

كيف ظلت ساعة  أيضا توضح الحين ولكن ذلك منذ بضراوة وبسرعة العالم تغيرشكل كيف فقط ال تظهر ١٩٧٦
Nautilus من اإلصدارات اثنين مع .واإلقبال عليها التصميم والثقة حيث من عقود أربعة عبر على مسارها 

 الرئيسية الجوانب على الحفاظ مع العصر مواكبة على قدرته الصانع يظهر للذكرى األربعين للساعة، دةالمحدو
 .لألسطورة

 

 عاما ٤٠ عبر الزمن على مدىمعاصرة ، Patek Philippeمن   Nautilusساعة 
 

من . ظهرت روح االضطرابات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافيةبعقد تميز  وسطفي  ١٩٧٦وكان عام 
سرور. وينطبق ال يدخلأي شيء مسموحا ب أيضا وكان كآبة سنوات ما بعد الحرب.على  عاش للتغلب أخيراتناإل

صناعة التي كانت فيها  خالل السنوات جراجاتمشاريع تجارية في ال واهؤالء الذين إقامذلك على الهيبيين و
ممارسة الرياضة والسفر إلى أماكن بعيدة لمتعة وفراغ لقت والمتنامي ب الثراء وقد سمح وليدة. صناعة الكمبيوتر

وكان  العمل. ألجلالعيش بدال من العيش يعملون من أجل  الناس وأصبح  الثقافية والخطاب الفكري. هتماماتواال
ذات الصيت  Patek Philippeالذي تملك شركة  كان جده تشارلزلقد هذا الجيل. ل انموذجي الافيليب ستيرن مث

، كان هنري ستيرن ١٩٧٦في عام و .جنبا إلى جنب مع شقيقه جان ١٩٣٢، في عام ئع في صناعة الساعاتالذا
وكان  .اتنفيذي ابالفعل منصبكان يتقلد الذي وخلفه، يستعد ألن ي ة، وكان ابنه فيليبيعائلال ذات اإلدارةلمؤسسة ل ارئيس
 الشركة الممتد إلى د رياضية للمرة األولى في تاريخيقرر إطالق ساعة ف، نتا  تحفة مثيرةالوقت المناسب إلهوهذا 
، العشرينالقرن في  ةمصممي الساعات موهبأكبر ، واحدة من  Gérald Gentaوثيق مع ال هتعاونعاما. ول١٣٧

أى  أو في  Patek Philippeلم يرى مثلها قبل ذلك في إنتا  ، واحدة ارابتكات اساعأحد أكثر ال بدأت في التبلور
. وكانت ضخمة ومصنوعة من 3700/1Aكود  Nautilusساعة  :في الواقعكامل بالصناعة الساعات  انتا  في

للمياه حتى عمق الذهب. كان مقاومة  مننحيلة جدا اللساعات كان يميل لالصلب، على الرغم من أن االتجاه السائد 
تجسد ة وحت تمثل المالفقد كان. وعلى خالف أي ساعة يد أخرى، اضجة كبيرة في وقتهوأثارت متر،  ١٢٠

 بحيرة جنيف. علىباق القوارب ات في سححقق نجا ،عاشق للمالحةكان فيليب ستيرن ربان حيث جانب البحري: ال
 
 

 االبتكار في التصميم والبناء واالتصاالت
 
 الغالف عند الساعة التاسعة والساعة جانبيعلى  انتمديد  3700/1Aكود Nautilusالمح ساعة أبرز مكان من و

لتقليدية من ثالثة أجزاء(. كانت غلفة ا)تتكون األ المكونين للغالف جزئينال تربط، تشبه المفصالت التي الثالثة
 الماء.تسرب منع غلقها بإحكام بحيث تمحيطات التي يمكن العابرة  ة السفنكولغلق  ليات الكالسيكيةاآلمستوحاة من 

 بنعومةتشطيب يحمالن انحناءة لطيفة وزوايا مستديرة،  يحيط الكريستال اطار ثمانى األضالع بجانبين كانو
  الصلب من سوار هايحمل .ينمشطوفالعلى الجناحين كالمرآة مصقول سطح ومالجزء العلوي الالساتان على 

 

PATEK PHILIPPE SA GENEVE 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates 
P.O. Box 2654 – CH - 1211 Geneva 2 - Switzerland 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 ليونة على المعصم.للغرابة يتمتع ب ، كانفي المظهر غلظةالوعلى الرغم من  ،معالنفس التأثير مات/ستانليس ستيل 
عالمات تم تتويجه بتركيب نقش األفقي والنمط يبرز جماله مع لون األزرق، المصبوغ بال الفحم من، الميناء

، سواء كان مرتبطا لهذه التحفة مثاليااختيارا  Nautilusوكان اسم  بشكل الهراوة. مضيئةال نحيلةالساعات ال
جول فيرن في  رسلهأالذي  بتن نيموأو مع غواصة الكا ،جميلةصدفاتها الحلزونية الوالرخويات رأسيات األرجل ب

 البحر.سطح رحلة محفوفة بالمخاطر في كتابه عشرون ألف فرسخ تحت 
 

حد  أوعناوين مثل " Nautilusساعة  طالقعالنات إمع إجديدة  يةإعالنأفاقا  أيضا Patek Philippe تاستكشف
 سهلةال اتبدايال تتوافر السهرة".  وكذلك مع بذلةغطس مع بذلة تصلح أغلى الساعات في العالم من الصلب" و "

وزن  تحمل - راقيةو غير رسمية – Nautilusوراء فكرة اتضح أن الائما ولكن في غضون سنوات قليلة، لرواد دل
 Nautilusوا ساعة . أولئك الذين تملكستانليس ستيل الصلبها أو غالفها من أكبر بكثير من المخاوف بشأن حجم

 مجرد عالمة فارقة في تاريخ قياس الزمن ولكن أيضا قطعةيوم ال يمتلكون فقط هم ال 3700/1Aة كود األصلي
 العشرات من عشاق الساعات.هم عليها يحسدة لقياس الوقت ثمين

 
 تطور في خطوات صغيرةال
 

 زمنيعلى التطور الالمنطق الصارم الموضح في المرفق مع نظرة عامة  Nautilusلساعة الحق التاريخ اليتبع 
 من الصلب 3700ة كود األصلي Nautilusتم اطالق ساعة  عاما الماضية.األربعين  يمتد على مدىت للموديال
الموديالت  مزيد منبالمتواصل بشكل سلسلة ال. وتم تمديد ١٩٩٠في المجموعة حتى عام  توبقي ١٩٧٦في عام 
اإلضافات  . وتضمنتميناءات اليممتصو األحجامالمستخدمة في صناعة الغالف وفي  المعادنبالتنوع فى  تتميز

، ١٩٨٠في عام   4700/51Jللسيدات بحجم متوسط كود  Nautilusساعتى ألول مرة الجديدة التى ظهرت 
كود أرقام رومانية )ذات ساعات  ١٩٩٦وتبعهم في عام . ١٩٨١في عام   3800/1وكود 3900/1وكود 

3800/1JA ) عة ساإطالق بالذي تنبأ ومن الجلد موديل يحمل حزام وأولAquanaut  كانت . و١٩٩٧في عام
بعتها ت ،١٩٩٨في عام ت قدم IZRالملء منطقة لمؤشر ذات  3710/1Aكود هي ال معقدة Nautilusساعة  أول
القمر ومؤشر احتياطي  حلاعرض مرموديل يحمل كانت أول والتي  3712/1Aالساعة كود  ٢٠٠٥عام فى 

 للرجال بمهارة، Nautilusصياغة مجموعة عادة إتم ، ٢٠٠٦ام في ع ثالثينبالذكرى السنوية ال احتفاالو الطاقة.
موديل كرونوجراف  5980/1Aكود إطالق البمن جزئين، وتو   غالف ثالثة أجزاء يحل محله الغالف من

كود  التقويم السنوي  Annual Calendar Nautilusساعة  ٢٠١٠ ات عامقدمت إطالق ذاتي الملء. فاليباك
5726A  تبعها موديل لدمن الجذات حزام(5726/1A    وكان ٢٠١٢في عام ذو سوار )ذوراف جأول كرونو 

إعادة صياغة تمت ، Gérald Gentaبالتعاون مع و، ٢٠٠٩في عام و (.5980Rهو الكود )حزام من الجلد 
الصلب، من وأساور  جلدية مع أحزمة ٢٠١٣جديد في عام ال اتصداراإل كان مجموعة السيدات وتحديثها بدقة.

من  (7118/1A)كود لسيدات لذاتية الملء   Nautilusتم تقديم أول ساعةكثر أنوثة. وميناءات األعن ال فضال
  .٢٠١٥دون ماس في عام و بالصلب 

 
 قةانمن الموديالت ذات األلتاريخ أول عائلة  األربعينمحدودة بمناسبة الذكرى  تم اطالق موديالت في اصدارات

  Nautilusملم بساعة ٤٠بغالف البالتين البالغ  5711/1Pفي الكود . يحتPatek Philippeالعفوية من 
 فاليباك Nautilusما ساعة ،. في١٩٧٦التي يعود تاريخها إلى عام "جومبو"  3700/1Aكود  األصلية

ها بإحساس إعادة تصميمالمجموعات الثالث التي تم  تحيي ملم ٤٤بغالفها البالغ  5976/1Gكرونوجراف كود 
من  اتأزرق مع عالمات ساعثالثين. يتمتع الموديالن بميناء ذكرى الاحتفاال بال ٢٠٠٦عام في  اشديد وتقديمه

 .التقليدي المحفور الحصيف Nautilus  نقش شعار ذكرىوالماس، 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 بيان صحفي
 

Patek Philippe  جنيف  
 ٢٠١٦اكتوبر 

 

Patek Philippe  
Nautilus  5711/1كودP   لإلحتفالية األربعين محدودةتذكاري  اصدار 

 
 ذات غالف من ساعة. ٧٠٠محدودة من  ة في اصدارمتاحالتذكارية  5711/1Pكود  Nautilusساعة  كونتس

البارع تطور الإلى أيضا شير ولكنها ت3700/1A كود  Nautilusساعة تقليد عظيم بدأ مع لتكون امتدادا لالبالتين، 
 5711جديد ال كودمم )بما في ذلك التا (، ال ٤٤ االماضية. ويبلغ عرضهى األربعين عاما في خط التصميم على مد

على الرغم  -، والتي 3700/1Aكود ينطبق أيضا على ال كان ذلكعاما،  ٤٠ولكن قبل ، هي ساعة كبيرة إلى حد ما
 و"."جامب بـ لقبا حتى أنها كانت تكانت كبيرة جدا في وقته -ملم  ٢ عنها أنها تقل من

لسفر ومن عام في االجمهور المتزايدة  اتلرغب استجابتطائرة جمبو التي  747 جلطائرة بوين إشارةربما كان ذلك 
 فبقدر ما قد تبدو عقود. باإلضافة إلى ذلك، أربعةما يقرب من  على مديظلت أكبر طائرة ركاب في العالم  ١٩٦٩

أن  Patek Philippeبداع بشركة اإلالمعصم. أدرك قسم على  اكبير اإلحداث فرق فهي تكفي ،شيئا قليال ملم ٢
 للغاية. Nautilus ذكرىب 5711/1Pكود جديد الشكل الالنسب قد تغيرت في العقود الماضية. ويليق 

 
 المناسبةبلالحتفال البالتين النقي 

 
فقط المعدن حتل ي الوميض الفضى الجذاب، الب ربعينلالحتفال بالذكرى األ 950الخالص من البالتين صنع الغالف 

طبيعة المعدن القاسية الهشة تجعله يتآكل  .في التصنيعأيضا صعبةللغاية  وبل ه فيسةبين أثمن من المعادن الن مكانة
الجهد افة كثيرا من كثتزيد المن الذهب أو الصلب، و بكثير تلميع بشكل أشدالطحن وأدوات وال مع محاوالت الثقب
، التشطيبالعديد من أشكال ببط وار ذو  Nautilus سوارومن ثالثة أجزاء  غالفعلى تصنيع الالمبذول في العمل 

العديد من مظهر يعكس المرآة. والنتيجة هي كتلميع الو الرمليوالقذف الساتان واإلنهاء بنعومة مثل الشطب 
عات جميع السامثل و الجوانب من وميض لطيف لبصيص مشرق، بطرق ال مثيل لها من قبل الساعات األخرى.

رصيعها بماس توب . تم ت 5711/1Pكود جديدةال Nautilusفساعة ،  Patek Philippeمن  خرىاألالبالتين 
عند فوق العروات  على اطار زجا  الساعة ( قيراط ٠.٠٢ال تشوبه شائبة )حوالي  الذينادر اليسلتون األبيض و

 .الساعة السادسة
 

قيراط  ١٨عيار  أيضا. مصنوع من الذهب االحتفالية السنويةوهى النسخة الخاصة ب 5711/1Pميناء الساعة كود 
إلى من الداخل إلى الخار  داكن/الفاتح تدر  البونه االزرق الداكن بليتميز واألصلي   Nautilusلموديل وخالفا 
الهراوات من  ١٢ : اتن عالمات الساعبيائع تباين الرالبرز بالتين ويالجذاب للميض الومع مل تماما اكتأن ي

بقطع باجيت ال تشوبه شائبة  الذينادر اليسلتون األبيض قيراط وماس توب و ١٨عيار األبيض المركبة من الذهب 
تحمل الخلفية الزرقاء نقش بزوغ الشمس التقليدي الخاص بساعات قيراط(.  ٠.٣٤الوزن الكلي تقريبا. )

Nautilus ،١٩٧٦" و "٤٠"بالذكرى األربعين   اإلحتفاءسطري يقبع بحصافة ، ميناءفي النصف السفلي من الو-
من الذهب وضعت في إطار  وتقع عند الساعة الثالثةأكبر، لغالف  نسبةبال". فتحة التاريخ، أيضا أكبر قليال ٢٠١٦

من ين مضيئالرشيقين الوالدقائق يتحرك عقربي الساعات على هذه الخلفية،  .قيراط ١٨عيار  األبيض المصقول
على الجهة األخرى والذي تتم مراجعته خمس  انيوثلتصميم عقرب الافي  اليوازن، اوةبتصميم الهرالذهب األبيض 

المفروضة عدالت بوضوح المبما يتعدى ثانية،  ٣- إلى ٢عن +االنحراف اليومي  معدلوال يزيد دقة فائقة. مرات ب
 رسميا على الكرونومتر.



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ماكينة اسطورية

 

خبراء  مكانة األيقونة لدى، التي تتمتع بS C 324 ذاتيالالملء ار من خالل ماكينة عي لمعدالتوصل لهذا اليتم 
التقليد واالبتكار مع الدقة  تجمع اخرى ، فإنهاألذاتية الملء على عكس عادة الماكينات  وهواة فن صناعة الساعات.

الطاقة الالزمة يكيا أوتومات وفري قيراط ٢١ر اعي الذهبمن  براعة الحرفية. الدوار المركزي الثقيلالواالعتمادية، و
 Patek- اختراعاتمن كالهما و -® سبيروماكسالتوازن ياي مع ® جيروماكس سريع وموثوق. توازنملء ل

Philippe -  بشكل شبه كامل من جهة، بما في ذلك يدويا دقة. يتم تشطيب المكونات ال معدلرتفاع الضمان يمثالن
وحة، لال وزخرفة يدائري للدوار الذهبفر الالحو تلميع المصارفو جنيف للجسور والشطب وتلميع الحوافائط شر

جمال تقاليد صناعة ب تحتفيكريستال الياقوت، ظهر الغالف الشفاف من خالل تظهر من  مملوءة بالذهب.الوالنقوش 
 .أفضل نقطة انطالق لألناقة ، فهيPatek Philippe تتمسك بهاكما  ةالساعات الجنيفي

 
 إصدارفي  950البالتين حتفالية السنوية األربعين مصنوعة من الالخاصة با 5711/1Pكود  Nautilusساعة 

تأتي كل منها في صندوق تذكارى يحتوي أيضا على شهادة المنشأ فرد. منمرقمة بشكل ة ساع ٧٠٠محدودة من 
ألنيق الذي انتج صندوق مصنوع من الفلين الطبيعي البني، وهو نسخة مطابقة للصندوق األصلي االووثيقة تذكارية. 

األصلية، فإنها تثير االحساس باالرتباط الحيوي مع عابرات المحيط المتألقة  Nautilus. مثل ساعة ١٩٧٦في عام 
التي ألهمت تصميم الكوة لساعة عفوية األناقة. الصندوق التذكاري لالحتفالية األربعين من الفلين مع إطار من 

أيضا نسخة ي هاللوحة الصلب على الجانب األمامي، ومفصالت الغطاء.   الفوالذ ستانليس ستيل المصقول للقاعدة
 وططخ" في نص مكتوب بNautilus" ، يعرض اسم المجموعة١٩٧٦عام ية التي انتجت في األصل ة للنسخةبقاطم

 .المتميز PATEK PHILIPPE GENEVA وشعار زخرفية
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 البيانات الفنية 
 

Nautilus 5711/1 كودP     لالحتفالية األربعين  
 ساعة ٧٠٠الموديل التذكاري متاح في اصدار محدودة من 

 
 S C 324عيار     :الماكينة

 آلة ميكانيكية ذاتية الملء، التاريخ، ثواني ماسحة   
  ملم ٢٧  القطر اإلجمالي:

  ملم ٣.٣  االرتفاع:
 ٢١٣  عدد األجزاء:
 ٢٩  عدد األحجار:
 ساعة ٤٥إلى  ٣٥ :احتياطي الطاقة
 قيراط، ملء احادي اإلتجاه ٢١دوار مركزي من الذهب عيار   دوار الملء:

 ®جيروماكس  التوازن:
 هرتز( ٤نصف اهتزازه في الساعة ) ٢٨.٨٠٠   :التردد

 ®سبيروماكس  ياي التوازن:
 قابل للتعديل  ياي التوازن:

 Patek Philippe   الدمغة:
 تا  ذو ثالث أوضاع:   التا :

 ضغط التا  للوضع األصلي: لملء الساعة 
  تصحيح التاريخ١سحب التا  لوضع  : 
  لضبط الوقت٢سحب التا  لوضع : 

 بعقارب من المركز:  العرض:
 الساعات 
 الدقائق 
 الثواني 

 في فتحات:
 التاريخ 

 المواصفات:
 

 ، ظهر الغالف شفاف من كريستال الياقوت، تا   950بالتين    الغالف:
  بار( ١٢متر ) ١٢٠مقاومة الماء 

 ٦قيراط(. عند الساعة  ٠٢.٠اطار زجا  الساعة بماس توب ويسلتون الذي ال تشوبه شائبة
 ملم ٤٠ (٤إلى  ١٠القطر )من الساعة    األبعاد:
 ملم٠٥.٤٤ بما فيها التا (: ٩إلى  ٣العرض )من الساعة    
 ملم٠٠.٤٤الطول )من العروة الى العروة(:    
  ممل ٣.٨ االرتفاع:   
     
 قيراط ١٨المادة األساسية  الذهب األصفر عيار    الميناء:

ألفقي االتذكاري  Nautilusنقش بزوغ الشمس تحت طالء بي في دي األزرق، ونقش 
 "٢٠١٦–١٩٧٦ ٤٠"المحفور  

مع ماس بقطع  قيراط ١٨من عالمات الساعات بتصميم الهراوة: الذهب األبيض عيار  ١٢
 قيراط( ٠.٣٤يبا )الوزن الكلي تقر باجيت

قيراط بطالء بالغ  ١٨عقارب الساعات والدقائق بتصميم بيتون من الذهب األبيض عيار 
 .البريق. يوازنه عقرب الثواني من  البرونز المطلي بالروديوم

 
 950، مع قفل يغلق بطريق الثني من البالتين 950سوار ذو روابط  من البالتين   السوار: 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 بيان صحفي

 

  Patek Philippe جنيف ،  
 ٢٠١٦اكتوبر 

 

Patek Philippe  
Nautilus  5976/1كودG     إصدار محدود لالحتفالية األربعين 

 

Patek Philippe  قيراط، كثاني  ١٨الذهب األبيض عيار  5976تقدم كرونوجراف فاليباك ذاتية الملء كود

. هو اختيار رمزي حيث كانت Nautilusمجموعة موديل لالحتفالية األربعين  لالحتفال بعيد الميالد األربعين ل

على عرش مجموعة  ٢٠٠٦تم تتويجها في عام وقد  Nautilusأول كرونوجراف  هي 5980سابقتها، كود 

Patek Philippe   عندما احتفلت بعيد ميالدها الثالثين. ومع ذلك، فإن ساعة الكرونوجراف التذكارية الحالية كود

ساعة ذات شكل أكثر بروزا  ١٣٠٠أتي في اصدار محدود من تقيراط،  ١٨ من الذهب األبيض عيار 5976

بما فيها تا  الربط لألسفل(: لتكون أعرض من الموديل  ٩إلى  ٣ملم  )من الساعة  ٤٩ .٢٥ حا. بعرض يبلغوضوو

ذدوجه. تم دمج من نوعه بغالفها ذو النتوءات الم ا الشكل جاذبيتها وجمالها الفريدملم. ويبرز هذ ٦.٣السابق بمقدار 

كال ضاغطي الكرونوجراف بتناغم شديد في التصميم مع التشغيل بشكل مريح. وعالوة على ذلك، تم تحسين 

 راف بشكل أكبر.جوضوح الرؤية لوظائف الكرونو

 

ميز بها ساعة تتمن الغالف والسوار للقفل الذي يغلق بطريق الثني، تبرز الساعة جمال تقنيات التشطيب النى 

Nautilus  التقليدية، اطار الساعة ذو الصقل الرأسي بنعومة الساتان مع الشطب الالمع مع روابط السوار

المصقولة بالتناوب مات/مرآة، تم تنفيذها كلها يدويا بدقة متناهية. تؤكد هذه الزخارف المترفة  نبل الذهب األبيض 

ة. ويستفيد من تصميم الساعة بحجم أكبر الذي األزرق الداكن المتناقض إلى الصدار قيراط وتدفع بالميناء ١٨عيار 

يتيح مساحة أكبر لفتحة التاريخ التي تم توسيعها في إطار من الذهب األبيض المصقول كالمرآة. وقد  زاد حجم 

العداد الوحيد عند الساعة السادسة كذلك، مما يجعل من السهل قراءة نتائج قياسات الوقت القصير. وتشمل ثالثة 

 ٦٠-٣١في الوسط و ٣٠-١ساعة في الخار ، فضال عن عداد  الدقائق  ١٢المركز بمافيها عداد الـ  مقاييس متحدة

من ماس توب ويسلتون الذي ال تشوبه شائبة من قطع باجيت وقطع  -في الداخل. عالمات الساعات المركبة 

األفقي المحفور، وفي  Nautilusبراعة. وتتميز بالنقش بتصميم بتحيط بحصافة بالميناء وتبرزه  -برينسيس 

 ".٢٠١٦ – ٤٠ – ١٩٧٦النصف العلوي من الميناء، والعبارة التذكارية "

 

 من الداخل والخارج بكل وضوح. Patek Philippeتصدح بشخصيه 

 

، والتي طورت بالكامل بداخل الشركة، يتم ملءها CH 28-520 Cالكرونوجراف المملوكة للشركة   تقنية ماكينة

قيراط. ويتم التحكم في وظائف الكرونوجراف:  ٢١يق دوار مركزي ثقيل من الذهب عيار أوتوماتيكيا عن طر

)بدء/إيقاف( و )فاليباك/إعادة تعيين(، من خالل آلية  عجلة العمود الكالسيكية مع مخلب القرص الرأسي الذي 

الكرونوجراف يمكن أن  يعالج عمليات االشتباك وفك االرتباط. ألنها تقريبا خالية تماما من االحتكاك، فعقرب

شمل التغيير تيستخدم كعقرب ثواني متواصل الحركة دون التسبب في أى تآكل ميكانيكي. وتمتد مميزاتها كذلك ل

من اخترع ® اللحظي للتاريخ مع دورة تحول تبلغ واحد على عشرة من الثانية، فضال عن التوازن جيروماكس

Patek Philippeالحاصل على براءة اختراع والمصنوع ® سبيروماكس . يقترن التوازن مع ياي توازن



 

 

 

 
 

 

 

 

وتتنفس من خالل مركز واحد بفضل  ماتيكية بالكامل، ومقاومة للتآكلالعالية. فهى أوتو® بتكنولوجيا سلينفار

 في النابض الشعري المسطح، الذي يعلى أكثر من اتساق السرعة. Patek Philippeالمنحنى الطرفي من 

 

ثانية في اليوم الواحد يمكن مشاهدتها وهى  ٢إلى + ٣-يكانيكية عالية الدقة بمعدل تسامح  عجوبة الميكروماألهذه 

ظهر شفاف من ياقوت الكريستال ليكشف أيضا عن تفاصيل التشطيب المتقنة: ب 5976/1Gتعمل: تم تطعيم الكود 

 ة، والتجاويف المصقولةولمصقالالدوار الذهب والجسور مع نقوش جنيف المحفورة الدائرية، والحواف المشطوبة و

 والنقوش الذهبية المملوءة تبرز مع مسامير زرقاء وكذلك تألق األحجار الحاملة من الروبي األحمر.

 

Nautilus Chronograph  5976/1كودG  قيراط  ١٨التذكارية للذكرى األربعين من الذهب األبيض عيار

منها في صندوق تذكارى يحتوي أيضا على شهادة ساعة.  تأتي كل  ١٣٠٠يتم انتاجها فى اصدار محدودة من 

المنشأ ووثيقة تذكارية. مصنوع من الفلين الطبيعي البني، وهو نسخة مطابقة للصندوق األصيلي األنيق الذي انتج 

األصلية، فإنها تثير االحساس باالرتباط الحيوي مع عابرات المحيط المتألقة  Nautilus. مثل ساعة ١٩٧٦في عام 

ت تصميم الكوة لساعة عفوية األناقة. الصندوق التذكاري لالحتفالية األربعين من الفلين مع إطار من التي ألهم

أيضا نسخة ي الفوالذ ستانليس ستيل المصقول للقاعدة ومفصالت الغطاء.  اللوحة الصلب على الجانب األمامي، ه

" في نص مكتوب بخطوط Nautilus" ، يعرض اسم المجموعة١٩٧٦مطابقة للنسخة األصلية التي انتجت في عام 

  المتميز. PATEK PHILIPPE GENEVA زخرفية وشعار
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 البيانات الفنية

 
Nautilus Chronograph  5976/1كودG   إصدار محدود لالحتفالية األربعين  

 ساعة ١٣٠٠الموديل التذكاري متاح في اصدار محدودة من 
 

  CH 28-520 Cعيار  ماكينة:ال
  آلة ميكانيكية ذاتية الملء،  مع كرونوجراف فاليباك، عجلة العمود،

 مخلب عمودي، تاريخ
 

 ملم ٣٠ القطر اإلجمالي:

  ملم ٣٦.٦ اإلجمالي  :االرتفاع
 ملم ٢.٥ عيار األساسي:

  ملم ٤٣.١ موديل التقويم:
 ٢٧٣ عدد األجزاء:

  ٣٥ عدد األحجار:
  ساعة ٥٥إلى  ٤٥ ة:احتياطي الطاق
 قيراط، ملء احادي اإلتجاه  ٢١دوار مركزي من الذهب عيار  دوار الملء: 

  ® جيروماكس التوازن:
 هرتز( ٤نصف اهتزازه في الساعة ) ٢٨.٨٠٠ التردد:

 ® سبيروماكس ياي التوازن:

  قابل للتعديل  ياي التوازن:  
 Patek Philippeختم  الدمغة:

 
 تا  ذو وضعين: التا :

 ضغط التا  للوضع األصلي: لملء الساعة •
 سحب التا  للخار : لضبط الوقت •

 
  بعقارب من المركز: العرض:

 الساعات  •
 الدقائق  •
  عقرب الكرونوجراف/الثواني  •

 ٠٦:٠٠بعقارب على ميناء ذو عداد وحيد عند الساعة  

  ( ٦٠-٣١ ،٣٠-٠دقيقة ) ٦٠ •
 ساعة   ١٢ •

  (٣من خالل فتحة )عند الساعة  
 يخالتار •

 
  ٢تشغيل/إيقاف عند الساعة   ضاغطات الكرونوجراف:
 ٤تعيين/فاليباك إيقاف عند الساعة  
 

 ٨التاريخ عند الساعة   قطع الضغط للتصحيح: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 المواصفات:

 
 قيراط، زجا  الساعة من كريستال الصفير،  ١٨من الذهب األبيض عيار  الغالف:

 بار( ١٢متر ) ١٢٠مقاومة الماء ،سفلظهر الساعة من كريستال الصفير، تا  يربط لأل 
 

 ملم ٤٤ (٤إلى  ١٠القطر )من الساعة   األبعاد:
 ملم٢٥.٤٩ بما فيها التا (: ٩إلى  ٣العرض )من الساعة    
 ملم٦٠.٤٩الطول )من العروة الى العروة(:    
 ملم ١٢.١٦االرتفاع )من الزجا  إلى ظهر العرض(    
    

 
 

  نحاسالمادة األساسية ال الميناء:
التذكاري ألفقي  Nautilusنقش بزوغ الشمس تحت طالء بي في دي األزرق، ونقش 

 "٢٠١٦–١٩٧٦ ٤٠"محفور  ال

Anniversary embossing "٢٠١٦ – ٤٠ – ١٩٧٦"  
قيراط مع ماس بقطع باجيت  ١٨من عالمات الساعات المركبة:  الذهب األبيض عيار  ١٢

 قيراط( ٠.٢٩وقطع برينسيس )الوزن الكلي تقريبا 

قيراط مطلى  ١٨عقارب بتصميم الهراوة للساعات والدقائق من الذهب األبيض عيار 
  بطالء شديد البريق

  يوازنه عقرب الكرونوجراف/الثواني مطلي يالروديوم بالقذف الرملي
 ساعة، من النحاس مطلى باألبيض ١٢دقيقة و  ٦٠عقارب عداد كرونوجراف 

 قيراط، قفل يغلق بطريق الثني  ١٨األبيض عيار سوار ذو روابط من الذهب  السوار:
 قيراط،  ١٨من الذهب األبيض عيار  

 


