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 بيان صحفي

 

Patek Philippe  جينيف 

 ٢٠١٨ Baselworld معرض

 

 Nautilus  و Aquanaut من  Philippe Patek 

 مزهلهتعقيدات قترن بت األناقة العفوية

 

 Patekعززت    ،Aquanautأول كرونوجراف في مجموعة و Nautilus مع أول تقويم دائم في مجموعة
Philippe   غلق ي مشبكالجديد  هاظهور في تمن جاذبية كال العائلتين الراقيتين من الساعات الرياضية. قدم

 .مانتحسين ميزات األب بطرق الثني حاصل على براءة اختراع والذي يتميز 

: ذوى ثقافة خاصةساعتين ن خالل موقفا قويا مل Philippe Patekأسست ، العفويةفي مجال األناقة 
 Nautilus  و Aquanaut. ة بأسلوب فريد من نوعه، ي، الرياض١٩٧٦ين في عام نتثالتم إطالق األولى من ا

اإلطار حول زجاج الساعة  ثماني الشكل  تصميمه مستوحى من كوة السفينة. في الوقت نفسه ، تبعتها بنسختين 
تعقيدات مختلفة، من بينها كرونوجراف ملء ذاتي، ومنطقة زمنية ثانية، وتقويم سنوي حاصل نسائيه ورجالية مع 
أسلوبها الشاب  والقىالمعاصرة. العفوية  ةقنااأل، تجسد ١٩٩٧في عام  Aquanautتم تقديم  على براءة اختراع.

 ساعة Aquanautن ساعة عرضت نسخة مؤنثة معادي نجاحا كبيرا منذ البداية. كما الغير تصميمها والحديث، 
( Luce Aquanaut والنسخاإلطار حول زجاج الساعة مرصع بالماس حيث )وتتوفر مع آلية ةالمذكر ة ،
 Time Travel شكل ب ةضوحاوال والقراءةعرض منطقة زمنية ثانية مع البساطة تي تال ةوقت السفر الحصري

 .ملحوظ

 

 دائمالتقويم المع  5740/1G-001 الكود 
 Nautilusفي مجموعة  ساعة تعقيدات كبرى أول

 التي تعرض تقويما تناظريا دائما،و، Nautilus خطأول ساعة تعقيدات كبرى في  Philippe Patek تقدم 
مزيج فريد من الرياضة والبراعة الفنية والصالبة  ىهف. ١٩٨٥أحد أكثر األعمال الكالسيكية شهرة منذ عام  ىوه

قيراطا،  ١٨من الذهب األبيض عيار  لغالف والفن الراقي لصناعة الساعات، يتوجها حالة من الجمال الحصيف 
فبراير بشكل يوم لشهر  ٢٩ حالةاأليام في كل شهر، بما في ذلك على عدد  رف تلقائياعالتقويم الذي يت وميزة
 .دوري

 

الذهب عيار  منيستقر فيه  الدوار الصغير والذي  ،النحافة فائق 240 الشهير الذاتي ملءلاوبفضل ماكينة عيار 
 -ملم  ٨‚٣٢ هلغ ارتفاعابيتميز الغالف ال، استثنائىوحدة التقويم في هذا الموديل النحيل بشكل مع ،  قيراط ٢٢

. Philippe Patekالواقع، هو أنحف تقويم دائم من برشاقة ملحوظة. في  -مترا ٦٠للماء حتى عمق  اوهو مقاوم
ويمكن االستمتاع بهندسة الماكينة وتصنيعها الراقي، بما في ذلك الجسور ذات الحواف المشطوفة والمصقولة، 

 .فضال عن نقش كاالترافا على دوار الملء، من خالل ظهر العرض من الكريستال الياقوت
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الساعة من خالل التشطيب العمودي لسطحها بنعومة الساتان في تقابل واضح  إلطار زجاجالقوي تصميم ال كدتأي
 الوجه المألوف لساعات  عن فهي عبارة  ،ةمع  الشطب المصقول. ميناء هذه الساعة مزين بزخارف أفقية مرتفع

Nautilus اسبة بمن هاميقدت، وتتميز بنفس اللون األزرق ونقش بزوغ الشمس الذي يزين اإلصدارات التي تم
. الغالف بتصميمه المستوحى من كوة السفينة أعطى لتلك ٢٠١٦في عام  Nautilus ساعةالذكرى األربعين ل

 ،وضوح القراء في ضوء النهار وفي الظالمعريضة بهدف زيادة الساعة اسمها. وتم منحها عقارب ساعات ودقائق 
الميناءات الفرعية الثالثة للتقويم  براق. أمافضال عن عالمات الساعات من الذهب األبيض المركبة ذات طالء 

، والشهر ودورة ٩الساعة عند الساعة  ٢٤تناظرية )اليوم من أيام األسبوع، وميناء الـالعرض الالدائم مع شاشات 
تندمج جميعا بمهارة في تناغم واضح على ف( ٦، ومراحل التاريخ والقمر عند الساعة ٣السنة الكبيسة عند الساعة 

ذو الشكل الثماني. أحد التفاصيل الدقيقة: ميناء التاريخ االفرعي، أهم مؤشر من مؤشرات التقويم، أكبر قليال  الميناء
. يتم ةدقفي منتهى الالقمر  مراحلعرض  ضبط التقويم.من ساعة ٢٤عرض الـ يبسط من الميناءين اآلخرين. 

 .سنة ١٢٢يوم واحد فقط كل قل قليال من بقدار انحرف عن الوضع الفعلي للقمر تآلية  عن طريق  التحكم به

 

شهر ما الوتصحيح  ١٢و  ١١الساعة التاريخ بين مصحح  ٩الساعة عند صحح اليوم مالتقويم الدائم ) مصححات 
بسالسة في تصميم  تم دمجهليات اآل( نظام بارع من ٦القمر عند الساعة مصحح مراحل  ١و ١٢ الساعة بين

 .Nautilus غالف

زجاج اإلطار المحيط بو نفس التشطيب الراقي للغالف من الذهب األبيض أيضا مع الغالف، ويعكسيندمج السوار 
ثناء أالروابط الجانبية. لتحسين الراحة  علىالساتان  تشطيب معبالتناوب  ة، وصالت مركزية مصقولالساعة

عة أربيضم . حاصل على براءة اختراع جديد تماما الثني بطريق يغلق مشبك Philippe Patek قدمت، ائهارتدا
 مقصود من أي من اثنين من قطاعات المشبك. الغير  الفتح غلق ومنعوالفتح ال عملية لتحسين ةمستقل أقفال

 

 Chronograph Aquanaut 001-5968A كود

 Aquanaut أول كرونوجراف في مجموعة

راف لها. جكرونوساعة األناقة الرياضية المعاصرة، بأول والتي تجسد ، Aquanaut مجموعةترحب اآلن 
 لكل حالة يمكن تصورها من اإلعداده الشاب الديناميكية. الموديلشخصية هذا مع تطابق تماما تتضمن تعقيدا يو

، ماكينة C 520-28 CH العيار 5968A-001الكود الجديد  Philippe Patekنمط الحياة النشط، منحت 
ود هى تجمع بين تحكم عجلة العمفباك ذاتية الملء تجمع بكل براعة بين التقاليد واإلبتكار. يكرونوجراف فال

هذا  ألن بدء الكرونوجراف.عند الكالسيية مع مخلب القرص الرأسي الحديث الذي يمنع ارتداد أو قفز العقارب 
 كذلك كعقرب ثواني متواصل راف الماسحجالمخلب يكاد يكون خالي من االحتكاك، ويمكن أن يعمل عقرب الكرونو

بفضل وظيفة فاليباك، يمكن لمالك الساعة تحريك الضاغط  الحركة. وهو ما يلغي الحاجة إلى ميناء ثواني جانبي.
لبدء قياس جديد في أثناء استمرار عقرب الكرونوجراف في الحركة، األمر الذي يجعل إعادة التعيين أمرا غير 

 ساعة مع إشارة الوقتالالثواني بتزامن راف إلى وظيفة تشغيل جكرونوالوظيفة االنتقال من ضروري.يسمح 
 .انيوثالف يباستخدام ميزة توق

من الصلب االنتباه بجاذبيتها وجمالها الفريد من نوعه وكذلك التكامل  5968A-001 الجديد الكودهذا ساعة تجذب 
يتبنى المالمح  ٦دقيقة عند الساعة  ٦٠عداد الـ  الحصري.  Aquanautالمتوازن جدا للكرونوجراف في تصميم 

الضاغطات التي تمت اطالتها في تناغم تندمج  المميزة لإلطار حول زجاج الساعة  ثماني الشكل المستدير بلطف.
عرض الكرونوجراف )عقرب الكرونوجراف، مقياس شريط القطارالطرفي  بأقسام أرباع  على جانبي واقي التاج.

. البارزة المعروفةAquanaut دقيقة( برتقالي اللون وتتباين جيدا مع الميناء األسود بنقوش  ٦٠الثواني، عداد الـ 
 - نعريضة بتصميم بيتولا عقاربالذهب األبيض وال من المركبةاألرقام العربية  معلقراءة وضوح تام لويضمن 

 .براقطالء  ذات

تمثل تناوبا متر. فهي  ١٢٠عمق للماء حتى  امقاوم القاسي الغالفالذي يربط للداخل ، فإن المسمارى بفضل التاج 
اج اإلطار حول زجوتنتج نفس تفاعل الضوء مع حافة دقيقا لألسطح واألجنحة المشطبة بنعومة الساتان بدقة، 

 .المصقولة والحوافمع األسطح الالمعة الساعة  
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. مريح جدا على المعصم ومقاوم للتآكل واالستهالك والمياه المالحة مماثل للميناء  الحزام المركب منقوش بنقش
 األساسي مع الغالف سود هواأل: حزامينالساعة مع  Philippe Patek سلم ت األشعة فوق البنفسجية.وكذلك 

 يشد االنتباه للشخصية القوية للميناء.الذي  يالبرتقالحزام بالويمكن استبداله 

 الثني، بطريق يغلقعن طريق مشبك مبتكر  تتعهد الشركة أيضا بكفاءة االستخدام 5968A-001مع الكود الجديد 
 .يضم أربعة أقفال مستقلة لتحسين وظيفة الفتح والغلق

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 الدائم التقويم مع 5740/1G-001 الكود   Nautilusساعة

 Q 240 عيار    الماكينة

تاريخ تناظري، اليوم والشهر مع  دائم تقويمنحيلة جدا، ماكينة ذاتية الملء. 
 ودورة السنة الكبيسة 

 ومراحل القمرساعة  ٢٤ميناء 
 

 ملم(٢٦‚٦: عيار التوقيت العالمي  ملم٢٧‚٥)العيار األساسي  ملم٢٧‚٥ القطر:

 ملم( ١‚٣٥ملم: عيار التوقيت العالمي  ٢٫٥٣)العيار األساسي  ملم ٣٫٨٨ االرتفاع:

 ٢٧٥ عدد األجزاء:

 ٢٧ عدد األحجار: 

 ساعة. ٤٨ساعة / حد أقصى  ٣٨حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 ، ملء احادي اإلتجاه ٢٢الذهب عيار  دوار ملء صغير من الملء:دوار 

 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 -
 للخرج: لضبط الوقت  السحب -

 

 العروض التناظرية: العرض:

 ساعات ودقائق مركزية•  

 ،٩الساعة عند الساعة  ٢٤اليوم من أيام األسبوع، وميناء الـ•  

 ٣ودورة السنة الكبيسة عند الساعة •  

 ٦التاريخ عند الساعة •  

 العروض من خالل فتحات: 

 ٦مراحل القمر عند الساعة •  

 ٩الساعة عند الساعة اليوم •  المصححات:

 ١٢إلى الساعة  ١١الساعة التاريخ بين • 

 ١٢إلى الساعة  ١١الشهر بين الساعة • 

 ٦مراحل القمر عند الساعة • 

 قيراطا ١٨عيار تسلم مع قلم تصحيح من األبنوس والذهب األبيض 
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 Patek Philippeختم     الدمغة:

 

  المواصفات

 

 قيراط، ١٨عيار األبيض الذهب  من الغالف:

 ظهر غالف الساعة شفاف من كريستال الياقوت 
 بار( ٦متر )  ٦٠حتى عمق  مقاوم للماء

  

 ملم ٤٠: (٤إلى الساعة  ١٠الساعة من )القطر  أبعاد الغالف:

 ملم ٤٤٫٠٥: (٩إلى الساعة  ٣من الساعة )العرض 
 ملم٤٤٫٠٣: (عبر العروات)الطول 

 ملم ٨٫٤٢: االرتفاع 

 ملم ١٣‚٠٥ العروات:العرض بين  

 

 نحاس، طالء بي في دي أزرق، نقش بزوغ الشمس وزخارف محفورة  الميناء:

 قيراط  ١٨عالمات الساعات مركبة بتصميم بيتون من الذهب األبيض عيار  

 البراق®  برلومينوفاومع طالء س

قيراطا مع طالء  ١٨رب ساعات ودقائق من والذهب األبيض عيار اعق
 البراق®  برلومينوفاوس

ساعة من  ٢٤، وميناء عقارب لليوم والشهر التاريخ، و دورة السنة الكبيسة 
 أبيضء طالقيراط و ١٨الذهب األبيض عيار 

 

 الثني بطريق يغلق Nautilusمشبك ، قيراط، ١٨عيار األبيض الذهب  من السوار: 
 حاصل على براءة اختراع
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  البيانات الفنية

 

 5968A-001الكود  Chronograph Aquanautساعة 

 

 

 C 520-28 CH عيار    الماكينة

 دقيقة ٦٠كرونوجراف مع عداد الـ ماكينة ذاتية الملء،     
 

 ملم( ٣٠ملم: عيار الكرونوجراف  ٣٠ملم )العيار األساسي  ٣٠ القطر:

 ملم( ١‚٤٣الكرونوجراف ملم: عيار  ٥٫٢)العيار األساسي  ملم ٦٫٦٣ االرتفاع:

 ٣٠٨ األجزاء:عدد 

 ٣٢ عدد األحجار: 

 ساعة. ٥٥ساعة / حد أقصى  ٤٥حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 ، ملء احادي اإلتجاه ٢١الذهب عيار  من مركزيدوار ملء  دوار الملء:

 هرتز( ٤نصف اهتزازة في الساعة ) ٢٨٨٠٠ 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  -

 العروض التناظرية: العرض:

 ساعات ودقائق مركزية•  

 عقرب كرونوجراف/ثواني ماسح•  

 ٦عند الساعة  دقيقة ٦٠عداد كرونوجراف •  

 العروض من خالل فتحات: 

 ٣التاريخ عند الساعة •  

 ٨عند الساعة التاريخ السريع •  المصححات:

 ٢عند الساعة  تشغيل ووقف الكرونوجراف الضاغطات:

 ٤عند الساعة  وفاليباك الكرونوجراف إعادة تعيين  

 

 Patek Philippeختم     الدمغة:
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  المواصفات

 

 ستانليس ستيل الغالف:

 ظهر غالف الساعة شفاف من كريستال الياقوت 
 بار( ١٢متر ) ١٢٠حتى عمق  مقاوم للماء

 

  

 ملم ٤٢‚٢(: ٤إلى الساعة  ١٠الساعة القطر )من  أبعاد الغالف:

 ملم ٤٥متضمنة التاج  ٩إلى الساعة  ٣العرض )من الساعة 
 ملم ٥٠‚٢الطول )عبر العروات(: 

 ملم  ١١٫٩االرتفاع:  

   

 ملم ٢٢العروات: العرض بين  

 

 

 

 

 نحاس، نقش بزوغ الشمس باألسود وزخارف محفورة  الميناء:

®  برلومينوفاوقيراط مع طالء س ١٨أرقام عربية من الذهب األبيض عيار  
 البراق

قيراط مع طالء  ١٨دقائق من الذهب األبيض عيار -٥من عالمات  ١٢ 
 البراق® برلومينوفاوس

قيراط مع  ١٨بيتون من الذهب األبيض عيار عقارب ساعات ودقائق  بتصميم 
 البراق® برلومينوفاوطالء س

 عقرب كرونوجراف/ثواني متوازن، طالء برتقالى 

 طالء برتقالىمن النحاس، بتصميم بيتون  دقيقة ٦٠عداد عقرب  

 

 

 

للماء ومقاومة للتآكل واألشعة فوق البنفسجية، نقش  ةومقاوم اءسود مركبةمواد  السوار: 
 الثني بطريق يغلق الجديد Nautilusمشبك  مماثل للميناء، رقعة الشطرنج

 قابل للتبديل مركب سوار برتقالىتسلم مع حاصل على براءة اختراع، 

 


