بيان صحفي
 Patek Philippeجينيف
معرض ٢٠١٨ Baselworld
 Patek Philippeتطلق كرونوجراف نسائي جديد ذو ملء اليدوي
في عام  ،٢٠٠٩قدمت  Patek Philippeكرونوجراف مصمم خصيصا للمعصم األنثوي .كانت هذه هي البداية الحصرية لماكينة
كرونوجراف كالسيكية (عجلة العمود ،مخلب أفقي ،ملء يدوي) تم تطويرها بالكامل في ورش الشركة .وقد تم التعبير عن ذلك أيضا
باسم الساعة ،Ladies First Chronograph :كود  7071التي تم انتاجها حتى عام .٢٠١٦
اآلن ،تقوم الشركة المصنعة بجنيف بإثراء مجموعتها من ساعات اليد المعقدة للسيدات ومنح هذا الكرونوجراف – الذي تصبو اليه النساء
المميزة  -مظهرا جديدا تماما .تم استبدال الغالف المصمم في شكل وسادة بغالف دائري أنيق من الذهب الوردي بقطر  ٣٨مم ،حيث
اإلطار حول زجاج الساعة مرصع بعدد  ٧٢حجر ماس .يتم التأكيد على تصميمها األنيق الخالص من خالل التفاصيل الدقيقة ذات المظهر
العتيق مثل عروات السوار المنحنية اوالمزينة بحفر طولي دقيق ،وضاغطات الكرونوجراف المستديرة ذات نقش جلوشا المنفذ يدويا،
و"الصندوق" الزجاجي من كريستال الياقوت المحدب بنعومة .كما تمتاز هذه الساعة ذات الميناء الفضي من األوبالين بتصميمها المعاصر
مع الجمال الكالسيكي .تحمل عقارب ساعات ودقائق بريجو منحوتة بدقة من الذهب الوردي ،واسلوب العرض الذي يجعلها مقروءة
بشكل واضح .يعبر مقياس بلسمتر (مقياس النبض) لساعة الكود الجديد  7150/250R-001عن كل االحترام والتقدير لتقاليد
الكرونوجراف الكالسيكية التي يمكن أن تقيس إيقاع نمط الحياة النشط أو الزيادة الطفيفة في معدل ضربات قلب صاحب الساعة الفخور.
يضم الغالف المدمج ماكينة عيار الملء اليدوي  CH 29-535 PSمع العداد اللحظي -٣٠دقيقة ،يتوج البناء الكالسيكي ستة ابتكارات
حاصلة على براءة اختراع .يمكن تأمل التشطيب الفني الفخم من خالل ظهر غالف الساعة من كريستال الياقوت بتصميم الصندوق
الزجاجي والذي يحمل انحناءة لطيفة تعكس الشكل الجانبي إلطار الساعة النادر.
يعد الكود الجديد  7150/250R-001وهو الكرونوجراف الوحيد في مجموعة ساعات  Patek Philippeللسيدات .يمكن ارتداؤها على
سوار من جلد التمساح الرمادي الالمع الذي تم تأمينه عن طريق مشبك من الذهب الوردي الذي يعلوه لهيب  ٢٧حجر ماس.
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البيانات الفنية
ساعة  Ladies’ Chronographكود 7150/250R-001

الماكينة

عيار CH 29-535 PS

ماكينة ملء يدوي .كرونوجراف مع عجلة العمود عقرب كرونوجراف ،عداد -٣٠دقيقة،
وثواني فرعية.
القطر:
االرتفاع:
عدد األجزاء:
عدد األحجار:
احتياطي الطاقة:

 ٢٩‚٦ملم
 ٥٫٣٥ملم
٢٧٠
٣٣
حد أدنى  ٦٥ساعة.

التوازن:
التردد:
زمبرك التوازن:
تعشيق زمبرك التوازن:

جيروماكس®
 ٢٨٨٠٠نصف اهتزازة في الساعة (٤هرتز)
بريجو
قابل للتعديل

الوظائف:

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

العرض:

عقارب دقائق وساعات مركزية
عقرب كرونوجراف ماسح
الميناءات الجانبية:
● عداد -٣٠دقيقة بين الساعة  ٣والساعة ٤
● ثواني جانبية بين الساعة  ٨والساعة ٩

الضاغطات:

تشغيل/ايقاف الكرونوجراف عند الساعة ٢
اعادة تعيين الكرونوجراف عند الساعة ٤

الدمغة:

ختم Patek Philippe

المواصفات
الغالف:

من الذهب الوردي عيار  ١٨قيراط ،اإلطار حول زجاج الساعة مرصع بعدد  ٧٢حجر ماس
من ماسات توب ويسلتون البيضاء عالية النقاء (~ ٠‚٧٨قيراط)
ظهر غالف الساعة شفاف للعرض من كريستال الياقوت بتصميم صندوق ذو انحناءة
تاج مقاوم للماء
مقاومة للماء حتى عمق  ٣٠متر (٣بار)
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أبعاد الغالف:

الطول (عبر العروات)٤٤٫٣٥ :ملم
العرض (من الساعة  ٣إلى الساعة ٩متضمنا التاج) ٤٠٫٨٥ :ملم
االرتفاع ١٠٫٥٩ :ملم
العرض بين العروات ٢٠ :ملم

الميناء:

األوبالين الفضي
أرقام بريجو مركبة من الذهب الوردي عيار  ١٨قيراط
عقارب ساعات ودقائق بريجو من الذهب الوردي المصقول عيار  ١٨قيراط
عقرب كرونوجراف فينودال ،أسود مطلي بالنيكل
عقارب على شكل أوراق الشجر لعداد -٣٠دقيقة والثواني الجانبية،
ذهب أبيض ،مطلي بالنيكل األسود

السوار:

من جلد التمساح ذو حياكة يدوية وأقسام كبيرة مربعة ،منك رمادي المع  ،ابزيم من الذهب
الوردي عيار  ١٨قيراط مرصع بعدد  ٢٧حجر ماس (~  ٠‚٢١قيراط)

