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 Philippe Patek 2017معرض في Baselworld  

 
  مرة ألول رائعة اصداراتو السنوية الذكرى احتفاالت من اثنين يحمل عام

 من ليس فإنه لذلك ،هامجال في النجاح من عاما ١٧٨  مدى على نقطعم غير إرث إلى الوراء إلى نظرت أن Philippe Patek تستطيع

 حتفاءلال يةتذكار ساعات لصياغة الجنيفي الصانع تدفع فهي .ثراءا أكثر السنوية الذكرى بإحياء الخاصة مجموعةال صبحت أن بيالغر
 عيارال ماكينة الملء ذاتي رىاذكتال موديلال مع عشرينال ميالدها بعيد Aquanaut مجموعة تحتفل ٢٠١٧ عام في الهامة. األحداثب

 .ربعيناأل اهاذكرب األحتفال بمناسبة قدمت الساعات من عدد خالل من جوانبها من كبيرة مجموعة عرضتست أن هايمكن ،جدا النحيفة 240
Patek بحوث" لمسلس معالم أحدث نع يضاوأ "،فينتاج" تصميم في ةلداخال الكالسيكية تحمل جديدة دائم تقويم ساعة نع المستقبل كشفي
 Philippe ساعة من محدود اصدار في اجتمعت التي " المتقدمة Time Travel Aquanaut. 

 
عيار  الذهب األبيضمن  Aquanaut 5168Gاالكود  Philippe Patek ، تقدم Aquanaut ةعوجممل عشرينالذكرى الفي 
Ref. Aquanaut و الكود الثاني ه الظهور الجديدجديد .من جمبو" ال"حجم ف يعرتعيد ت املم، فإنه ٢٤لغ االبقطرها ب. قيراط ١٨

 .تقنية حصرية للغايةذات ساعة  ٥٠٠محدودة من إصدار في  " المتقدمة Philippe Patek "بحوثمن  من الذهب األبيض 5650
 

 يايهو ول األاثنين من االبتكارات الرئيسية. بعاما،  ٥١قبل أكثر من  بدأوالذي  المتقدمة" Philippe Patek "بحوثبرنامج يتميز 
يتضمن حدبة عند الطرف )لتحسين اتساق السرعة(  ةالخارجي الحدبةباإلضافة إلى حيث  ندسة جديدةذو ه  ®سبيروماكس توازن

ثانية في اليوم الواحد. االبتكار  ٢/ +  ١-دقة معدل هات الرأسية ويحقق اتجاتساق السرعة في االملحوظ في تحسن  لتحدثالداخلي. 
في ترتيبات قب الشجر المث ورق بيايات بشكلالمفاصل الميكانيكية  تستبدل. وهي صلبالمصنوعة من طيعة  )مرنة(آليات بالثاني يتعلق 

تعمل للتكون فقط أنحف بل وال . ١٢إلى في السابق  ٣٧. والنتيجة هي آلية تحديد المنطقة الزمنية تقلل من عدد من األجزاء من يةعرض
 من Ref. Aquanaut 5650 كود ي ين فاالبتكار األول في العالم، يتم دمج كال ظهور. باعتباره التآكلأو أيضا من دون تزييت 

 .قيراط ١٨عيار  الذهب األبيضمن ساعة  ٥٠٠محدودة من إصدار في  مرة ألول تظهر "المتقدمة Philippe Patek بحوث"
 

Patek نفسها باعتبارها واحدة من الدعائم األساسية لنجاح وأكدت  ،١٩٧٧في عام  النحيفة جدا ذاتية الملء 240عيار ال ماكينةدمت ق
Philippe. من الساعات األنيقة التي تعرض تنوعها اعدد انتجت الشركةهذا العيار، ربعين لبالذكرى األ حتفاالوا. 

 
 ماكينة الضوء من جديد على قيراط ١٨عيار  5Nوردي الذهب المن  الجديد 5180/1R "Squelette" Calatrava عيار يسلط 

ة بأشكال حلزونيتم حفرة بثراء  مفتوحبنائها ال .التي أصبحت مفرغة بشكل كبير جدا من أجل هذه الساعة ذاتية الملء 240عيار ال
 .وأرابيسك

 
 جانبية: ثوان 240يار في العمثيرة لالهتمام أخرى  جوانبعن  Philippe Patek من  6006G كود Calatrava  ساعةتعبر 
طيب والتش بنوسباأل منقوش على ميناءالذهب األبيض من  ةالكالسيكي. تحتوي تلك الساعة ٥والساعة  ٤موقع غير معتاد بين الساعة في 

 المتباين.
 

 النحيفة جدا ذاتية الملء 240عيار ال ماكينة على أهمية للسيدات 4899 كود Joaillerie Haute Calatrava  اليد ساعة تؤكد
يض األب يسلتونتوب ماس  ، ومجموعة كاملة منالصدفمن الذهب األبيض مع  ةثونة مفعمة باألرفيق ىهف الساعات األنيقة. ابداعفي 

 .نحيلةلماكينة الل هاواتزانباناقتها دين ت(؛ قيراط ٤٫٣٥ها ~ وزن حجر كريم مجموع ٧٠٢)الوردي  ياقوتوال ال تشوبه شائبة النادرالذي
 



 

 

 

Continued 2 

 

 

 ورصي الميناب مطلي ميناء على يحتوي موديل أول ىوه صغيرة، سلسلة في فقط 5089G  كود Azulejos" Calatrava"  انتجت
 لتيا السيراميك اتبالط من العديد من تتكون وهى البرتغال، في االنتشار ةواسع ليجالز جداريات من مستوحاة هيو ."ليجالز" زخارف

 .مصغرةال "ليجالز" اللوحات مع باليد زينت التي ميناءاتال تحت 240 عيارال ينبض فرد.من بشكل هارسم يتم
 

 Calendar Perpetual 5320  كودG دائم، هي ساعة تطلقها التقويم الPhilippe Patek يأبد تصميميبدو أنه  فيماول مرة أل .
 الذهب يعكس الغالف من. و١٤١٩منذ عام  دائمالويم لتقا Philippe Patekلساعة  األصلي موديلاليحمله نفس الوجه الذي تظهر ب

 التقويم الجديد مع Q S 324عيار   ذاتيالالملء لماكينة  األسطورية. ويتسع الخمسيناتساعات األبيض أصداء عناصر التصميم من 
 .ذو أرباع وعقرب ثواني ماسح
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