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 صحفي بيان
 

Philippe Patek، جنيف 
2017 Baselworld  

 
 Philippe Patek 5320G كود

 للخلود جديد دائم تقويم
ت  صياغته حرفيا للخلود. فهو يحدد أوتوماتيكيا األشهر متقويم دائم جديد للمعصم ، ت هو ،Philippe Patek 5320G كود

فبراير كيوم في السنة كبيسة. من شهر  ٢٩، ومرة كل أربع سنوات يتعرف أيضا على اليوم الـ يوما  ٣١و ٣٠و ٢٨ذات 
ويتميز بتصميم أنيق عبر الزمن، يعرض لمحة عن الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت. ونادرا ما يظهر تقويما دائما 

، وهو العام ٢١٠٠يحمل وظائفا بهذه الجدارة. في الواقع، فمن السهل أن ننسى أنه في يجب تصحيح عرض التاريخ يدويا عام 
 .وفقا للتقويم الميالدي العلماني

 
، فإن أعين كثير من عشاق الساعات الفاخرة 5320G Perpetual Calendarعندما تعرض الشركة الجنيفية الكود 

والتى هى مطمحا   Patek Philippeساعات ة الجديدة توحد خصائص كثيرة من فعلى كل الحاالت، فالساع تألق.توالخبراء 
 5320G Perpetual Calendarالتي نادرا ما تظهر في المزادات الكبرى. في الواقع، فقد استلهم الكود  ي الساعاتمعاجل

 Patek، أطلقت ١٩٢٥من العديد من الموديالت السابقة التي جذبت اهتماما عالميا في األربعينات والخمسينات، وفي عام 
Philippe  ي نهاية ف وقد تبعها بعد ذلك المزيد من القطع الفريدة. ،دائم، أول ساعة يد في العالم تحمل تقويم 975'97موديل

، 1518مع الكود ١٩٤١المطاف، قامت الشركة بدمج هذا النوع من الساعات في مجموعتها االعتيادية. بدأت اإلنطالقة في عام 
بدون  Perpetual Calendar 1526الكود  Patek Philippeتقويم دائم مع كرونوجراف. وبعد ذلك بعام، قدمت 

وقد زود كال المودلين بوجه ال يزال يثير إعجاب جامعي الساعات: فتحة مزدوجة لعرض اليوم والشهر عند  كرونوجراف.
لتاريخ أنالوج ومراحل القمر. الميناء الكريمي اللون من الكود الجديد  ٦، وميناء جانبي عند مكان الساعة ١٢مكان الساعة 

5320G ٨و ٧اعة الليل/النهار بين السزيد من المؤشرات المفيدة مثل الفتحة الصغيرة المستديرة نفس التصميم، ولكن مع الم  
. األرقام العربية من الذهب مثبته  ٤و  ٥بين الساعة   ٤إلى  ١وفتحة مستديرة لدورة السنة الكبيسة مع األرقام العربية من 

عقرب ثوانى ماسح  نحيل ذو وزن  من الخمسينات( 1463وكبوشن خمس دقائق ذات طالء )تذكرة بساعة كود كرونوجراف 
خفي تي تلا يةصافالاألناقة  الميناء ذو تام مع وجهالقراءة الضوح ولمثالى  تجتمع معا كنموذجثواني رشيق للوتدريج مكافئ. 

 .الميناءتعقيد الحركة الميكانيكية تحت 
 
 
 

 ةإعادة تفسير البراعة الميكانيكية المؤكد
، مثل تصميم ساعة الشركة ماكينة فوق Calendar Perpetual 5320Gللساعة كود عصري لل عريقال يكمن الميناء

 ثوانىال كلمات عن حروفه )وتعبر  Q S 324جديدة، تصهر فن الساعات التقليدية مع الجيل األخير من التكنولوجيا. العيار 
، تحتوي على دوار الدوار مركزي 324هو نسخة منقحة من  الماكينة األسطورية ذاتية الملء  بالفرنسية(، الدائم والتقويم

عرض للتقويم الدائم الجديدة أربعة أقراص إضافية ل، يولد قوة ملء هائلة. يحمل ميناء ساعة اقيراط ٢١كبير من الذهب عيار ال
رص لفة / يوم. ق ١سنوات، النهار/الليل  ٨لفة /  ١لكبيسة لفة / سنة، ودورة السنة ا ١لفة / أسبوع، شهر  ١فتحة: يوم في 

والذى ال يتطلب غير - Philippe Patek ، يتقدم بدقة عرض القمر الحديث لدى ٦عند الساعة  األنالوجالقمر وراء التاريخ 
لكل مل. يظهر جانب الجسر من الماكينة   ٠٫٠٢ضئيلة الخطأ اليومي العاما، ويتولد ذلك من نسبة ١٢٢تصحيح يوما واحدا كل 

روعة: جسور ذات حواف دائرية مشطوبة ومصقولة، ال بهذه Philippe Patek كل الميزات الخاصة التي تجعل عيار 
تدخل في تجاويف مصقولة، توازن شرائط جنيف والنقوش المملوءة بالذهب، ومسامير ذات فتحات مشطوبة ومصقولة، 

ذى التكنولوجيا الفائقة، الدوار من الذهب الخالص معلق  ®من السلنفار مصنوع ®سبيروماكسمع ياي توازن   ®جيروماكس
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ة لتتبع الدوار الطاقة الالزميولد بين حامالت الكرات ومزين بفن بيرالج، وتجزيع جنيف الدائري، وعالمة كاالترافا المحفورة. 
يوم الواحد كما هو محدد من قبل ثانية في ال ٢و + ٣-ى لمعدل االنحراف بين وقت بدقة متناهية. ويتراوح الحد األقصال تقدم
 صرامة في صناعة الساعات السويسرية. معايير الجودة أكثر،  Philippe Patek ختم

 
 

 يمر الوقت والجمال الحقيقي يستمر
، تمت صياغته بالكامل بداخل الشركةقيراط  ١٨عيار تسكن تلك الماكينة الحديثة عالية الدقة في غالف من الذهب األبيض 

بدءا من مرحلة التصميم إلى مرحلة الصقل النهائي. ويعكس نفس نمط فينتاج الذي يعبر عنه الميناء ويمثل تماما تكنولوجيا 
بزجاج كريستال الصفير على شكل مربع لمنح األجنحة مظهر نحيف ومنح الساعة شكل  الجمال. وقد تم اختيار ما يسمىوالفن 
 ينوازيتومحدب بشكل كبير مع الجانبين الداخلي والخارجي مزجاج الساعة متد بشكل واضح عبر يومعاصر.  عريقميم تص

ة الفنية من المستحيل من الناحي كان والخمسينات، األربعيناتفي للميناء بغض النظر عن زاوية الرؤية. تشوه بصري أى لمنع 
الزجاج  اختيارأن يتم ببساطة لمعايير الجودة الحالية. هذا هو السبب في كثير من األحيان طبقا صياغة مثل هذا الكريستال 

 .تكسيرال، ووالتغييم، رغم قابليته للخدش، الشبكي القابل للتشكيل
 

بحث عن اإللهام في قدوة تم انتاجها بداخل  Philippe Patekوفيما يتعلق بعناصر الغالف األخرى، فقسم اإلبداع لدى 
يجعلها التصميم تبدو نحيلة  .طبقاتذات عروة جانبية من ثالثة  2405عاما. وهى ساعة الكود ٦٠الشركة منذ أكثر من 

جزء المركز المستوي، واإلطار حول زجاج الساعة مصقول المع ويضيف لمسة من نداء حيوي إلى المظهر الجانبي للغالف. 
تعانق  5320Gوالعروات المتتالية من ثالث طبقات، فالساعة الجديدة عيار  تحدب بشدة مع الكريستال المشطوف،يمة لبنعو

مكن على حسب الطلب، يوالمعصم بمنتهى األناقة. ظهر الغالف من كريستال الصفير  يكشف عن جمال الحركة الميكانيكية. 
 .الساعةالذي يأتي مع قيراط و ١٨عيار  صاالستعاضة عنه بظهر مصمت من الذهب األبيض الخال

 
حزام البني الالمع بلون الشوكوالته ال يكملها ،Calendar Perpetual 5320Gكود  جديدةال عةاللسالمعاصر  العريقالنمط 

الذهب  يغلق بطريقة الثني منمن جلد التمساح ذو تقاسيم كبيرة مربعة، تمت خياطتة يدويا، ومعتمد من سايتس، يؤمنه ابزيم 
 عليه عالمة كاالترافا.قيراط   ١٨األبيض عيار 

 
مع أول ساعة  ٢٥١٩طرح تقليد عظيم أسسته في عام الشركة ، تعيد  Calendar Perpetual 5320Gمع الكود الجديد 

 .حيث يمكن رؤيتها شخصيا Philippe Patek، تنتمي اآلن إلى مجموعة متحف  P72رقم   اي خصص لهتالوتقويم دائم يد 
 

 
 للمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال بمدير اإلتصاالت الدوليه والعالقات العامه :
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 البيانات الفنية
  Calendar Perpetual 5320Gكود 

 

 Q S 324عيار   الماكينة:

 آلة ميكانيكية ذاتية الملء  
تقويم دائم مع اليوم والشهر و دورة السنة الكبيسة ومؤشر النهار/الليل في فتحات. تاريخ أنالوج.  

 مراحل القمر.
 

 ملم( ٣٢ملم، موديل التقويم  ٢٧ملم )الماكينة األساسية  ٣٢ القطر: 
  ملم(١٫٦٥ملم، موديل التقويم  ٣٫٣٢ملم )الماكينة األساسية  ٤٫٩٧        االرتفاع: 

  ٣٦٧ عدد األجزاء:
 ٢٩ عدد األحجار:

 ساعة ٤٥ساعة، الحد األقصى  ٣٥الحد األدنى  احتياطي الطاقة:
 قيراط، ملء احادي اإلتجاه  ٢١دوار مركزي من الذهب عيار  دوار الملء:

 هرتز( ٤نصف اهتزازه في الساعة ) ٢٨٫٨٠٠ التردد: 
 ® جيروماكس التوازن: 

 (®السلنفار)من ® سبيروماكس ياي التوازن:  
 قابل للتعديل مسمار ياي التوازن:

 
 تاج ذو وضعين: : وظائفال

 الدفع للداخل: لملء الساعة -
 السحب للخارج:  لضبط الوقت  - 

 

 
 :عن طريق العقارب العرض:

 عقارب ساعات ودقائق وثوانى ماسح في المركز • 
  ٦عند الساعة تاريخ انالوج •  

   
 في فتحات 
 اليوم والشهر)فتحات مصطفة(•  
   ٨ و ٧ الساعة بينمؤشر النهار/ الليل •  
 ٤ و ٥  الساعة بين الكبيسة السنة دورة•  

 
  ١١و   ١٠الساعة يوم االسبوع  • قطع الضغط للتصحيح: 

    ١ و١٢  الساعة الشهر•  
   ٢١ و  ١ ١ الساعة بين التارخ•  
  ٧ و ٦ الساعة بين القمر مراحل•  
 قيراط ١٨من الذهب األبيض الخالص عيار يسلم مع الساعة قلم ضبط أبانوسي  

 
   Patek Philippeختم  الدمغة 
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 المواصفات
 

من الذهب األبيض  ظهر مصمت ظهر غالف الساعة من كريستال الصفير  يمكن تغيره مع  الغالف: 
 ، قيراط ١٨الخالص عيار 

 بار(  ٣مترا ) ٣٠مقاوم للماء حتى  
 

غالف:  القطر:     ملم٤٠٫٠٠أبعاد ال
 ملم٤٧٫٩٨الطول )عبر العروات(:  

  ملم٤١٫٧٥ بما فيه التاج(: ٩ إلى الساعة ٣العرض )من الساعة  
  ملم١١٫٤٤من الكريستال إلى العروات(: (االرتفاع بالكامل  

  ملم١١٫١٣االرتفاع )من الكريستال إلى ظهر العرض(:  
 ملم٢٠العرض بين العروات:  

 

 بطالء كريمي اللونالنحاس  الميناء: 

 الذهب األبيض باللون األسود في طالء المعاألرقام العربية مركبة من  

مركبة كبشون لعالمات من الذهب األبيض باللون األسود في الخمس دقائق المن عالمات  ١٢

 طالء المع

 من الذهب األبيض باللون األسود في طالء المع قارب الدقائق والساعات: حادة بتصميم بيتونع 

 وزن مكافئودال يمثل فنبارفيل من الب عقرب ثواني 

 للتاريخ تدريج مطبوع 

 

ق بطريقة يغلابزيم  بني مات بلون الشوكوالته، ذو تقاسيم كبيرة مربعة،ة جلد التمساح خياطة يدويمن   الحزام:

 قيراط  ١٨الثني من الذهب األبيض عيار 

 

 

 
 


