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عام يحمل اثنين من احتفاالت الذكرى السنوية واصدارات رائعة ألول مرة
تستطيع  Patek Philippeأن تنظر إلى الوراء إلى إرث غير منقطع على مدى  ١٧٨عاما من النجاح في مجالها ،لذلك فإنه ليس من
الغريب أن تصبح المجموعة الخاصة بإحياء الذكرى السنوية أكثر ثراءا .فهي تدفع الصانع الجنيفي لصياغة ساعات تذكارية لالحتفاء
باألحداث الهامة .في عام  ٢٠١٧تحتفل مجموعة  Aquanautبعيد ميالدها العشرين مع الموديل التذكارى ذاتي الملء ماكينة العيار
 240النحيفة جدا ،يمكنها أن تستعرض مجموعة كبيرة من جوانبها من خالل عدد من الساعات قدمت بمناسبة األحتفال بذكراها األربعين.
يكشف المستقبل عن ساعة تقويم دائم جديدة تحمل الكالسيكية الخالدة في تصميم "فينتاج" ،وأيضا عن أحدث معالم مسلسل "بحوث Patek
 Philippeالمتقدمة " التي اجتمعت في اصدار محدود من ساعة .Aquanaut Travel Time
في الذكرى العشرين لمجموعة  ، Aquanautتقدم  Patek Philippeاالكود  5168G Aquanautمن الذهب األبيض عيار
 ١٨قيراط .بقطرها البالغ  ٤٢ملم ،فإنها تعيد تعريف حجم "الجمبو" من جديد .الظهور الجديد الثاني هو الكود Aquanaut Ref.
 5650من الذهب األبيض من "بحوث  Patek Philippeالمتقدمة " في إصدار محدودة من  ٥٠٠ساعة ذات تقنية حصرية للغاية.
يتميز برنامج "بحوث  Patek Philippeالمتقدمة" والذي بدأ قبل أكثر من  ١٥عاما ،باثنين من االبتكارات الرئيسية .األول هو ياي
توازن سبيروماكس® ذو هندسة جديدة حيث باإلضافة إلى الحدبة الخارجية (لتحسين اتساق السرعة) يتضمن حدبة عند الطرف
الداخلي .لتحدث تحسن ملحوظ في اتساق السرعة في االتجاهات الرأسية ويحقق معدل دقة  ٢ + / ١-ثانية في اليوم الواحد .االبتكار
الثاني يتعلق بآليات (مرنة) طيعة مصنوعة من الصلب .وهي تستبدل المفاصل الميكانيكية بيايات بشكل ورق الشجر المثقب في ترتيبات
عرضية .والنتيجة هي آلية تحديد المنطقة الزمنية تقلل من عدد من األجزاء من  ٣٧في السابق إلى  .١٢ال لتكون فقط أنحف بل ولتعمل
أيضا من دون تزييت أو تآكل .باعتباره الظهور األول في العالم ،يتم دمج كال االبتكارين في كود  Aquanaut Ref. 5650من
"بحوث  Patek Philippeالمتقدمة" تظهر ألول مرة في إصدار محدودة من  ٥٠٠ساعة من الذهب األبيض عيار  ١٨قيراط.
قدمت ماكينة العيار  240ذاتية الملء النحيفة جدا في عام  ،١٩٧٧وأكدت نفسها باعتبارها واحدة من الدعائم األساسية لنجاح Patek
 .Philippeواحتفاال بالذكرى األربعين لهذا العيار ،انتجت الشركة عددا من الساعات األنيقة التي تعرض تنوعها.
يسلط عيار  Calatrava "Squelette" 5180/1Rالجديد من الذهب الوردي  5Nعيار  ١٨قيراط الضوء من جديد على ماكينة
العيار  240ذاتية الملء التي أصبحت مفرغة بشكل كبير جدا من أجل هذه الساعة .بنائها المفتوح تم حفرة بثراء بأشكال حلزونية
وأرابيسك.
تعبر ساعة  Calatravaكود  6006Gمن  Patek Philippeعن جوانب أخرى مثيرة لالهتمام في العيار  :240ثوان جانبية
في موقع غير معتاد بين الساعة  ٤والساعة  .٥تحتوي تلك الساعة الكالسيكية من الذهب األبيض على ميناء منقوش باألبنوس والتشطيب
المتباين.
تؤكد ساعة اليد  Calatrava Haute Joaillerieكود  4899للسيدات على أهمية ماكينة العيار  240ذاتية الملء النحيفة جدا
في ابداع الساعات األنيقة .فهى رفيقة مفعمة باألنوثة من الذهب األبيض مع الصدف ،ومجموعة كاملة من ماس توب يسلتون األبيض
النادرالذي ال تشوبه شائبة والياقوت الوردي ( ٧٠٢حجر كريم مجموع وزنها ~  ٤٫٣٥قيراط)؛ تدين باناقتها واتزانها للماكينة النحيلة.
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انتجت " Calatrava "Azulejosكود  5089Gفقط في سلسلة صغيرة ،وهى أول موديل يحتوي على ميناء مطلي بالمينا يصور
زخارف "الزليج" .وهي مستوحاة من جداريات الزليج واسعة االنتشار في البرتغال ،وهى تتكون من العديد من بالطات السيراميك التي
يتم رسمها بشكل منفرد .ينبض العيار  240تحت الميناءات التي زينت باليد مع اللوحات "الزليج" المصغرة.
 Perpetual Calendarكود  5320Gالتقويم الدائم ،هي ساعة تطلقها  Patek Philippeألول مرة فيما يبدو أنه تصميم أبدي.
تظهر بنفس الوجه الذي يحمله الموديل األصلي لساعة  Patek Philippeالتقويم الدائم منذ عام  .١٩٤١ويعكس الغالف من الذهب
األبيض أصداء عناصر التصميم من ساعات الخمسينات األسطورية .ويتسع لماكينة الملء الذاتي عيار  324 S Qمع التقويم الجديد
ذو أرباع وعقرب ثواني ماسح.
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