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 بيان صحفي

 
 

Patek Philippe  جينيف 
 ٢٠١٨ Baselworld معرض

 
 Ellipse Golden Philippe Patekساعة 
 خاصة ثقافة ذات لساعة ٥٠ ـال الذكرى

 

العديد ب Philippe Patek ، استعانت  Ellipse Golden الغامضةبالذكرى الخمسين لميالد ساعتها احتفاال 
 ١٠٠محدودة من  إصداراتسلسلة تاج من أجل إن. المتخصصين في مجال الحرف اليدوية النادرة خبرائهامن 

 جاتالشركة إن. كما وسعت وأزرار قميص مشابهة، تتألف كل منها من ساعة من البالتين تذكاريةمجموعة 
التكريم أسود. هذا هو  ميناءمن الذهب الوردي مع  ينجديد Taille-Grand بموديلين  ةمجموعتها اإلعتياد

 .التصميم اتمعبرة، وأساسيال ةقاناألالمناسب لمفهوم 

Patek ساعة في مجموعة  أقدم كثاني Ellipse Golden تأتي ساعة (، ١٩٣٢) Calatrava ساعة بعد
Philippe . اصةالخ الثقافة ذات لساعةتصنع كنموذج أسطوري لكما أنها تعرض واحدة من التصاميم األكثر رمزية 

ام عندما تم إطالقها في ع عالمات العصر.وتغير المستمر في اتجاهات الموضة الوالتي تغلبت على خمسة قرون من 
 وهو Ellipse  – ءما الغالف البيضاوي الجري، تم اإلشادة بها  كمزيج فريد من الجرأة األنيقة والتناغم. أ١٩٦٨

 أزرق ذو وميض عميق-تحتوي على ميناء من الذهب -عبارة عن مرحلة بين الدائرة والمستطيل شكل القطع الناقص 
...(.  ١‚١٨١: ١نسبة اإللهية على أساس نسبة الالمتوازنة من "القسم الذهبي" )ما يسمى  اوقد استلهمت نسبهغامض. 

روائع اللعديد من ا يت على أساسهامة، فقد كانت الصيغة التي بنمن قبل علماء الرياضيات في اليونان القدي امنذ اكتشافه
 .فنيةالمعمارية وال

بشكل كبير في تأسيس نفسها، ليس فقط  Ellipse Golden في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، نجحت
السبعينات، كانت الساعة في أواخر . رقيوالناقة بل أيضا كرمز معترف به دوليا لأل Philippe Patekكأيقونة 

إصدار مختلف. وقد استخدم هذا الشكل المميز في العديد من الموديالت من مختلف األحجام ومن  ٦٥متوفرة في 
وقد تم دمج القطع الناقص مع أشكال األغلفة األخرى، بما في ذلك األشكال المستطيلة  المعادن الثمينة المختلفة.

يأتي مع أساور جلدية أو أساور معدنية )مضفر،  .Ellipse Nautilusار من مثمنة، وحتى انها قدمت في اصدالو
 بالسالسل، ميالني(، مع ألوان مختلفة للميناء،

موديالت ، فضال عن إصدارات موديالت مرصعةأو األرقام الرومانية، وعرضت أيضا في  مركبة اتساعالوعالمات 
الخواتم و أزرار القميصللسيدات. وقد تم اعتماد تصميم القطع الناقص الشهير لإلكسسوارات الفاخرة مثل مجوهرات ال

 .والوالعات

ذات الملء   240يار األسطوري الع ماكينة١٩٧٧في عام  البداية في جدا النحيل Ellipse Golden ضم غالف
Patek ، أطلقت١٩٩٣. في عام ماكينةتماما في ال مندمجدوار صغير ب لقطريق ن ملء أوتوماتيكي عال، اليدوى

 Philippe  ةقاأنبكل المزدوج  القطع الناقصبشكل  الغالفشكل فيها حزام العروات تعكس السيدات  موديالت. 
موديل للرجال في إصدار من ثالث أنواع من الذهب، بميناءات بألوان  الشركة قدمت 3738/100ثم، مع الكود 
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ذهب أزرق لغالف الذهب األصفر، بزوغ الشمس فحمي لغالف الذهب األبيض، بزوغ الشمس  بزوغ الشمس(مختلفة 
بالذكرى األربعين لساعة  Philippe Patek ، احتفلت ٢٠٠٨في عام  بلون الشيكوالتة لغالف الذهب الوردي(.

Ellipse Golden ن البالتين مع ملم( والذي تم تصنيعه للمرة األولى م٣٩‚٥× ٣٤لموديل جمبو ) جديد بإصدار
وتستقبل المجموعة  ساعةلل ٥٠ـالبمناسبة الذكرى  (5738P-001ميناء من الذهب األزرق بنقش بزوغ الشمس )كود 

 .الخاصة الثقافة ذاتنسختين جديدتين من هذه الساعة األسطورية 

Ellipse Golden  5738/50-001الكودP 
 مزيج من الحرف اليدوية النادرة واألناقة الخالدة مثلإصدار محدود ي

 
بالحفاظ على جميع المهارات الحرفية  Philippe Patek باعتبارها الوصي على التقاليد الجنيفية العريقة، تلتزم

التي استخدمت ألكثر من أربعمائة سنة لتزيين الساعات، بما في ذلك النقش المحفور وفنون المينا. اختارت الشركة 
Golden لساعة  ٥٠ساعة تحي الذكرى الـ  ١٠٠ثنين من هذه األشكال الحرفية الرائعة إلصدار محدود من ا

Ellipse. 
 

لمينا كخلفية لنقش حلزوني محفور يدويا على لوح من اميناء أسود مطلي بب 5738/50P-001تبرز ساعة الكود 
هذه الزخرفة  Philippe Patekكاالترافا، شعار  بعالمةيذكرنا  بنقشيتميز المركز  .قيراط ١٨الذهب األبيض عيار 

المح جريئة م بينمزج تماما ت ىالتفصيلية هي نتاج لساعات طويلة من العمل من قبل خبراء فنون النقش والحفر. فه
يتتبع مرور الساعات والدقائق عقارب شيفيو  ؤكد تناغم القسم الذهبي.تو Ellipse Goldenال لبس فيها لساعة 

Ellipse رقيقة من الذهب األبيض بتشطيب الساتان. ظهر الغالف من البالتين المصمت يحمل النقش التذكاري "
2018–1968 d’Or" .وكما هو  التاج مرصع بحجر كابوشون من العقيق بنفس لون المينا األسود على الميناء

 مرصع غالف رابط 5738/50P-001، تتضمن ساعة الكود Philippe Patek ين منالحال في كل ساعات البالت
 .٦عند الساعة  ماس بحجر

 
صورة الذاتة الملء نحيفة جدا، وهذا هو السبب في أن  240يخفي الميناء المنفذ في شكل عمل فني، ماكينة  عيار 

مع  ةبحزام جلد التمساح األسود الالمع ذو الحياكة اليدويالجانبية في منتهى الرشاقة. تم تأكيد أناقتها الخالدة بجمعها 
 .البيضاوي يحمل نفس شكل الغالفمربعة ومشبك من البالتين  تقاسيم

 
ري الحص هامن الذهب األبيض تتميز بتصميممع أزرار قميص الساعة ذات اإلصدار المحدود في صندوق هذه تأتي 

 Ellipse Golden عالمة حولبنقش حلزونى اء المطعمة والمحفورة يدويا تبرز نقوش المينا السود، حيث 
 .كاالترافا

 
  5738R-001 كود Ellipse Golden ساعة
 أسود ميناء مع الوردي الذهب من جامبو نسخة

 
Golden لالحتفال بالذكرى األربعين لساعة  ٢٠٠٨، الذي تم إطالقه في عام  ailleT-randGبعد موديل 

Ellipse  تقدم ، Philippe Patek ( ٣٤اآلن التصميم األيقوني كنسخة جديدة كبيرة من الذهب الوردي ×
بين التوهج الدافئ للمعادن الثمينة المصقولة وبين الميناء األبنوسي األسود  5738R-001ملم(. يجمع العيار ٣٩‚٥

نق أذهب الوردي. هى ساعة ت. تزينها عالمات الساعات المركبة والعقارب شيفيو الرقيقة من البنقش بزوغ الشمس
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 تاج الملء مرصع بحجر كابوشون من العقيق األسود ليبرز التناغم الذي تروق للخبراء وعشاق الجمل على حد سواء.
 تتمتع بة تلك القطعة.

 
مع دوار غير مركزي من الذهب  240هذا التحفة من التوازن والنقاء في الشكل تحركها ماكينة عيار الملء الذاتي 

ملم(، مما يؤكد  ٥‚٩وبالتالي، فإن الغالف نحيل جدا )ارتفاعة  قيراط مستقر براحة تامة على سطح مستوى. ٢٢عيار 
 .ت صمال يوردالالساعة مع الذهب  ظهراألناقة الخالدة للساعة. 

 
زيم  مربعة. اإلبمع تقاسيم  ةاليدويمن جلد التمساح ذو الحياكة حزام األسود الالمع تتأكد األناقة مرة أخرى من خالل ال

كما هو الحال في  .من الذهب الوردي يحمل نفس شكل الصورة الجانبية للغالف الذي يتمتع بشخصية مميزة
 ال شيءاألخرى، فتثبيت السوار بالغالف يقع بحصافة تامة تحت رابط الغالف،   Golden Ellipseموديالت
 . ٥٠ـكرى السنوية الالشكل البيضاوي الشهير الذي يحتفل بالذاالنتباه عن يصرف 

 
بنقش من الذهب الوردي أزرار قميص   Patek Philippeبدعت بالنسبة للرجال الذين لديهم ميل لإلكسسوارات، أ

 . لحصريا Golden Ellipse األبنوس األسود لتتناسب مع تصميمطعم بمبزوغ الشمس 
 

من البالتين ذات الميناء   Grand-Tailleمن الذهب الوردي مع نسخة   5738R-001الجديدمل الكود ايتك
 الذهب األصفر واألبيض والوردي.من  3738/100اإلصدار األصغر المماثل كود تم وقف . األزرق

 
 

 

http://www.patek.com/
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  البيانات الفنية
 

 5738/50P-001 كود Ellipse Goldenساعة 

 مماثل بتصميم قميص أزرار، مع ساعة ١٠٠إصدار محدود من 
 

 240 عيار الماكينة
 .نحيفة جدا ملء يدويذات ة كييانكيمآلة  

 
  ملم ٢٧‚٥ القطر:

  ملم ٢٫٥٣ االرتفاع:
 ١٦١ عدد األجزاء:

 ٢٧ عدد المجوهرات: 
 ساعة. ٤٨حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 ، ملء احادي اإلتجاه ٢٢عيار الذهب  دوار ملء صغير من دوار الملء:
 هرتز( ٣نصف اهتزازة في الساعة ) ٢١٦٠٠ التردد: 
 ®جيروماكس التوازن:

 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:
  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:

 
 ذو وضعين تاج الوظائف: 

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

 
 ساعات ودقائق  العرض:

  
 Patek Philippeختم  الدمغة:

 
  المواصفات

 
 950بالتين  الغالف:

 "d’Or Ellipse 1968–2018يحمل النقش التذكاري "ظهر غالف الساعة مصمت 
 محمي ضد الرطوبة والغبار وغير مقاوم للماءالغالف 

  
 ملم( ٣٩‚٤٥× ٣٤‚٥٠) أبعاد الغالف:

 ملم ٣٨‚٣٥: ٩إلى الساعة  ٣العرض من الساعة 
 ملم ٣٩‚٤٥: (عبر العروات)الطول 

 ملم ٦٫٥٨االرتفاع :  
 ملم١٥العرض بين العروات:  
 

 مينا سوداء ومحفورة يدويا بنقش حلزونىمع قيراط،  ١٨عيار  األبيضالذهب  من الميناء:
بنعومة تشطيب ، قيراط ١٨من الذهب عيار بتصميم شيفيو عقارب الساعات والدقائق 

 الساتان.
 بالتينمن ال، ابزيم أسودمن جلد التمساح ذو أقسام كبيرة مربعة وحياكة يدوية،  السوار: 

 
 نقوش المينا السوداء المطعمة والمحفورة يدويا بنقش حلزونىبالذهب األبيض  أزرار القميص 
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  البيانات الفنية
 

 5738-001 الكود  Ellipse Goldenساعة 
 

 240 عيار الماكينة
 ميكانيكية ذات ملء يدوي نحيفة جدا.آلة  

 
  ملم ٢٧‚٥ القطر:

  ملم ٢٫٥٣ االرتفاع:
 ١٦١ عدد األجزاء:

 ٢٧ عدد المجوهرات: 
 ساعة. ٤٨حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 ، ملء احادي اإلتجاه ٢٢الذهب عيار  دوار ملء صغير من دوار الملء:
 هرتز( ٣نصف اهتزازة في الساعة ) ٢١٦٠٠ التردد: 

 ®جيروماكس زن:التوا
 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:
 

 ذو وضعين تاج الوظائف: 
  الدفع للداخل: لملء الساعة -
 السحب للخرج: لضبط الوقت  -

 
 ساعات ودقائق  العرض:

  
 Patek Philippeختم  الدمغة:

 
  المواصفات

 
 قيراط، ١٨عيار  5Nالذهب الوردي  من الغالف:

 قيراط ١٨عيار  5Nالذهب الوردي  منظهر غالف الساعة مصمت 
 بار( ٣متر ) ٣٠حتى عمق  مقاوم للماء

  
 ملم ٣٩‚٥× ٣٤‚٥ أبعاد الغالف:

 ملم ٣٨‚٣٥: (٩إلى الساعة  ٣من الساعة )العرض 
 ملم ٣٩‚٥الطول )عبر العروات(: 

 ملم ٥٫٩االرتفاع :  
 ملم ٢١العروات:  العرض بين 
 

 بنقش بزوغ الشمس مطعم باألبنوس األسود قيراط ،  ١٨عيار  5Nالذهب الوردي  من الميناء:
 قيراط ١٨عيار  5Nالذهب الوردي  من عالمات الساعات مركبة من تصميم بيتون  
 قيراط ١٨من الذهب عيار بتصميم شيفيو عقارب الساعات والدقائق  
 

 5Nالذهب الوردي  منمن جلد التمساح ذو أقسام كبيرة مربعة وحياكة يدوية، أسود، ابزيم من  السوار: 
 قيراط ١٨عيار 

 


