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Patek Philippe جينيف  

 ٢٠١٨ Baselworld معرض

 

 5531R رقم كود Repeater Minute Time World Philippe Patekساعة 

 .التوقيت المحلي في أي مكان في العالمتضرب أنغام ق ائمكرر دقعلى اإلطالق ساعة  ألول مرة

 

دورا محوريا في محفظة ساعات  Time World ووظيفة التوقيت العالمي repeaters Minute قائتلعب وظيفة مكرر الدق
Philippe Patek  .لعقود، كما يتضح من الجودة الصوتية  ير الصناعةيامعية جنيفالحددت الشركة الخاصة،  ها الرنانةساعاتبالمعقدة

 اعاتسو خر..األات التعقيدمثيرة لالهتمام مع المجموعات الختالفات وتنوعات االوال وديالتواسعة من المالمجموعة الاالستثنائية، و
Time World من التوقيت العالمي Philippe Patek تحتل  والتيمزينة بالمينا األسطورية أيضا؛ الكالسيكية ذات الميناءات ال

مكرر  Repeater Minute Time World 5531كود في المزادات في جميع أنحاء العالم. في ال طلبامرتبة بين الساعات األكثر 
ر مسبوقة: بطريقة غي - Philippe Patek ألول مرة في تاريختعقيدين ال ينالمهندسين في جنيف هذ أدمج التوقيت العالمي،دقائق 

 .١٢اعة السالمتوازية مع وضع مدينة تتبع لها الق للمنطقة الزمنية التي ائدقالو اتساعتشير إليه عقارب الضرب كما يالوقت دائما 

كما هو  -ات المبتكرة تعقيد، بما في ذلك تطوير الفي مجال صناعة الساعاتأن يواجهوا أي تحدي  Philippe Patekيمكن لمهندسي 
وينطبق ذلك بشكل خاص عندما تكون  محاولة انتاجها من قبلوظائف لم يسبق ل اتتعقيدأو  -Chime Grandmaster الحال في

التوقيت العالمي  Repeater Minute Time World 5531 الكودالمسألة هي دمج اآلليات الوظيفية في بعضها البعض. مع 
منطقة  ٢٤ذات الـ خر.األق ائدقال اتجميع مكررتضرب  ر من اإلبداع.منقطع النظي مستو. إلىق، أخذوا هذا التحدي ائدقالمكرر 
Time World 5531  الكودساعة ف على العكس،و. وطنهم عن اتظم حتى لو كان وأصحابها بعيدتوقيت الوطن بشكل من زمنية

Repeater Minute انيوثحتى ال حلي بدقةمموقعها الالالوقت في تضرب  قائدقال ةالتوقيت العالمي مكرر. 

 ت العالم كله في لمحةيوقت

الدعائم األساسية في   من)وتسمى أيضا التوقيت العالمي(  Time World Philippe Patekكانت ساعات اليد عاما،  ٧٠ألكثر من 

إمكانات فكرة لويس كوتييه. في الثالثينيات من القرن العشرين، اخترع على على الفور  ةيجنيفال الشركة تعرفت .مجال صناعة الساعات

على النحو المشار إليه في  ٢٤ ـفي جينيف نظاما رائعا قادرا على عرض الوقت في جميع المناطق الزمنية ال الرائدصانع الساعات 

أولى ساعتها وظائف في بشكل أساسي قامت الشركة بالتطوير ، ١٩٩٩أو المحفورة في الحافة. في عام  ميناءالمدن المطبوعة على ال

عند االنتقال من منطقة زمنية إلى  باإلمكان،هذه الحلول تجعل براءة اختراع. حاصلة على التوقيت العالمي من خالل إضافة آلية ذات 

 ٢٤ ـقرص المدينة وقرص ال ضغطة تصحيح واحدة تضبط .عن طريق ضاغط واحدطق الزمنية الثالث اتصحيح مؤشرات المن أخرى،

اآلن، كان التحدي و. الماكينة ساعة واحدة دون التأثير على دقة معدل حركةكل منها بمقدار المركزي بخطوات  اتاعوعقرب السساعة 

Patek  ماكينةالنتيجة هي كانت . وهذه الساعة بأفضل شكل غرض تخدم ق بطريقة من شأنها أن ائمكرر دقبهذه اآللية  إلحاقهو 
Philippe الملء الذاتي  الجديدة ذات عيارHU 27 R  قائدقالمع وظيفة التوقيت العالمي ومكرر. 

 لحن الوقت ألي مكان في العالم

 ـالوقت في كل ال مشاهدةأكثر من  ماهو Repeater Minute Time World قائدقال ةالتوقيت العالمي مكررساعات ريد أصحاب ي

 سمعيا أيضا بناء على الطلبولوقت في موقعهم الحالي، لللغاية ات واضحة يريدون قراءايضا  مهمنطقة زمنية في العالم في لمحة.  ٢٤

 صناعة الساعاتألول مرة في تاريخ  بتصنيعها. وقد تحقق هذا الهدف اآلن Philippe Patek قائضاهى من مكرر دقيمع صوت ال 

. 
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 -لتاج ادق أنغام توقيت الوطن كما سبق وتم تحديده عن طريق  إالمع وظيفة التوقيت العالمي  قائدقالوحتى اآلن، لم يكن بمقدور مكرر 

التوقيت  عرض أن يجتمع ميكانيكيا ت المحلييوقتللشارة الصوتية اإلتطلب وت يعمل بشكل مستقل عن اآلخر.كال من التعقيدين ألن 

 .الدق آليةمع  زمنية ساعة  ٢٤ ـال و لمدنة الدوارة لعلى الحلقالعالمي 

 يها: يتكون قلب آليتها من ثالث كامات، ويشار إلةتقليديالق ائدقال اتمكررإلى أحد  من خالل النظر أوالذلك  سهل فهممن ال
لكل منها وأربعة أجنحة  ذوق ائدقالأربع خطوات، وحلزون  ذوع ارباأل، حلزون ةاثني عشر خطوذو  اتساعال: حلزون حلزوناتالب

بقوة مع حلزون مثبت ق ائدقالمحددة بوضوح. فحلزون  عفي مواق حلزوناتهذه التكون ، ة من الزمنمعين نقطةي أي ف. ةخطو ١٤
 ليغورة كاملة. حالما يتم تشدواحد بعد كل  ات مرةساعالحلزون مع  ساعة ١٢الـ  نجميقوم بدفع دبوس والذي يحتوي على ع. ارباأل

ل متتالي. يؤدي كيمكن الشعور بها بشكل المختلفة  حلزونات، وخطوات الجناح جانب الغالفالشريحة في  عن طريقق ائدقالمكرر 
، فإن منقار ٥:٣٧الساعة نغمات عند آلية ال تشغيل. إذا تم واحد محدد من الصنوجعلى  ةمرور من خطوة إلى أخر. إلى ضرب

ر ع عبارباأل اس. ثم، ينزلق حسعلى صنج النغمة المنخفضة خمس مراتالضرب  لىما يؤدي إبنزلق عبر خمس خطوات، ي اتالساع
 اسسحيقوم . وأخيرا، ةساع ربعيلإلشارة إلى  جوصنمن ال منخفضة على كال-مرتفعةخطوتين ويطلق اثنين من الضربات المزدوجة 

الساعة  ،دقائق ٧: ةعصنج النغمة المرتف علىضربات  ٧يحدث ق، مما ائدقالخطوات من الجناح الثالث من حلزون  بسبع قائدقال
أبعاد صغيرة بأجزاء بحجم مليمتر من األشكال المعقدة يقل قطرها عن عشرة مليمترات، ودبابيس صغيرة داخل . كل هذا يحدث ب٥:٣٧

صناعة  خبراءفضل بين جميع األمجهرية وكذلك نوابض فوالذية مصقولة يصعب التعرف عليها على هذا النحو بالعين المجردة. فقط 
 .المصغر عالمتنتقل بثقة في هذا اليأن  هالساعات يمكن

 اآلليةتعبر تلك التوقيت العالمي،  قائدقال ةمكرر Repeater Minute Time World 5531 الكود لساعة HU 27 R  في العيار
ائق دقال حلزونات. في حين أن شأنهاب اختراع ةالتي تم تقديم طلبات براءوتغييرات أساسية مع تصاميم جديدة ومكونات جديدة  عن
ت طق الزمنية آللية التوقياباستمرار من قبل عجلة المن ااآلن مدفوعات ساعالحلزون ف س،وترال ماسورة ع تبقى مترابطة علىاربواأل

مرة في المست العالميظيفة التوقيت هو وبراءة اختراع و الحاصل على حلالع. هنا، فإن اربالعالمي بدال من أن يسيطر عليها حلزون األ
، Philippe Patek قائدقة ثانية واحدة. في مكررات دقات بساعالحلزون مع  ساعة ١٢الـ  نجمدفع  يجعل من الممكن الدوران

 تكون ،٥:٥٩:٤٩ الساعة مجرد ثانية واحدة. مثال: حتىبالكاد  ىه ةالتالي ما حتى ضرب الساعةضرب ساعة  فالفرصة الزمنية بين 
 قائدقة للضرب ١٤و ساعات الع اربأثالث لضربات مزدوجة  ٣و ساعاتللضربات من  ٥هي  ٥:٥٩ ـلوقت لل ةوتيشارة الصاإل
ضربات من  ٦)توقيت الساعة السادسة الساعة تضرب  – ٥:٥٩:٥٠ عند توقيت ثانية واحدة فقطو بعد ذلك ب .ةضرب ٢٥مجموع ب
ق ائدال ات. في مكررةاألخير ةعند اكتمال الضربتماما الساعة السادسة  إلى العقاربر شيثوان، ت ١٠ساعات(. وبمجرد انقضاء لل

ن االقفز. وبالنظر إلى الدور وحداتفي ات ساعالحلزون  علىع متقدم ارباأل حلزونذلك ألن  لسيطرة علىاسهل األ من التقليدية،
 الحاصل Philippe Patek تعقيد، ولكن حل المنتهى ملية عهذه ف ت العالمي،يوقتال ات دقائقمكررفي  اتساعالرر لحلزون مستالم

يا تكنولوجتمكنها من دليال على  ةصنعمالالشركة قدم تومرة أخر.،  بأناقة كبيرة.أيضا بدقة شديدة و هاعلى براءة اختراع يعالج
 .ضافيةاإلات التعقيددمج دقاقة وساعات الال

 باتآلليات التي تنفذ ضراالجانب األيسر، تتفاعل  جناح الغالف على الشريحة في عن طريقق ائدقالوبمجرد أن يتم تشغيل مكرر 
 Patek ساعات روائع يميزصوتية والوئام اإليقاعي الذي الجودة في ال الوقتلتنتج أنغام  ق لفترة وجيزةائع والدقاربواأل اتساعال

Philippe .ثناء عملية أ ن إجراء تعديالت على المنطقة الزمنيةآلية التوقيت العالمي بحيث ال يمك فصلوفي الوقت نفسه، يتم  الضاربة
يت جميع ساعات التوق في. وكما هو الحال في حالة ارتباط الرفوف والعجالت والرافعات الدقيقةو حلزوناتالحين تكون  ب الوقترض

تأثير سلبي على معدل  ليس لهعن طريق الضاغط عند الساعة الثانية ت المحلي يوقتتعديل الفإن ، Philippe Patek من العالمي
 .الحركة

ت العالمي يوقتال Repeater Minute Time World 5531كود ال ساعة براءة اختراع يميزحاصل على وهناك تعديل آخر 
مثبتين منخفضة( للنغمة الواآلخر  عاليةللنغمة ال)واحد  الصنوجاثنين من  األخر.: Philippe Patek ن ساعات عق ائدقال ةمكرر

شركة  ولكن بالنسبة لتيري ستيرن رئيس .ةع الساعيجمقوم بتع الذي يناصلل ياتحدمثل ذلك بدال من لوحة الحركة. ي لغالفعلى رابط ا
Philippe Patek فإن هذا الجهد اإلضافي له ما يبرره ألنه "يحسن بشكل هق قبل تسليمائ، الذي يقيم شخصيا صوت كل مكرر دق ،

 ."يةستثنائإلا الكبر. الجديدة  تعقيداتملحوظ التجربة الصوتية لهذه ال

 Philippe Patek بعناية وفقا لتوجيهات ختم تم تشطيبها على أعلى درجة من الدقة، و صنعت -ا جزءا منفرد ٤٦٢يتطلب األمر 
ا يلبى أيضوبطبيعة الحال، فإنه رنان ودقيق. أداء وظائفها بشكل يعتمد عليه، ب HU 27 R لعيارحتى تقوم ساعة ا –يد ثابتة بوتجميعها 
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فماكينة العيار  كتعقيد إضافي،و. Philippe Patekكما ينص عليها ختم  لواحدا يومفي الثانية  ٢إلى + ٣-دقة المؤشر معدل متطلبات 

HU 27 R ا منبست بنائهالجسر. وقد اقت مستوىتماما في  يستقر قيراط ٢٢عيار  من الذهب صغير ملء دوار ذات الملء، ذاتية 

  تة األسطورية، نجحينكماال وبهذه. لشركةل ٥٠١ ـبمناسبة الذكرى ال٩٨٩١الذي تم إطالقه في األصل في عام   R 27 األساسي العيار
Philippe Patek  العيار ودقة تفاصيل وتطويرها فماكينة  ،اق. وبفضل تصميمهقائدالمكرر  ذاتفي إحياء ساعة اليدHU 27 R  

 .ملم ٨‚٥يبلغ ارتفاعها عند أعلى نقطة  : الفت بشكل نحيفة

 جوهرة األناقة

خبرتها  Philippe Patekتؤكد  قائدقال ةت العالمي مكرريوقتال Repeater Minute Time World 5531كود ال ساعة مع
قيراط  ١٨الوردي عيار  الذهبخطوط الخارجية لغالفها من الفملم،  ١١البالغ . على الرغم من ارتفاعها صناعة الغالففي تصميم و

عل حاد ، وشكل الزجاج. تج بشكل مائلال واطار زجاج الساعة بسخاء المفرغةبشكل استثنائي وأنيق. ويرجع ذلك إلى العروات  رشيقة
 د.لمألوفا الذي يعد و، المنفذ باسلوب جلوشااليدوي المذهل  ونقش الحبيباتالساعات تبدو أقل حجما. معا  الميزات الثالثة تلك

Philippe Patek لجانب االجناح على ، يرسم تصاميم انعكاسات الضوء ويؤكد على أناقة الساعة. نفس الزخرفة تزين الشريحة في
 الساتان.نعومة ب مسار الشريحة أفقياتم تشطيب . في المقابل، تصميمق، وضمان االتساق في الائدقاللتشغيل مكرر  الغالفاأليسر من 

افذة ياقوت الكريستال كنمن  شفاف غالف بظهرالا . تم تجهيز هذعند الساعة الثانية المنطقة الزمنية ضاغطتم صقل  جذب المع، كعامل
عيار  الذهبودوار ملء صغير منفذ باسلوب جلوشا من  ط جنيفائمع شر ةمشطوبالعرض لفن الساعات الحقيقي: يكشف عن الجسور 

ال ينسى،  يظل ذلك مشهدا .ضرب النغماتآلية  في لى حاكم الطرد المركزيكاالترافا عبعالمة  مطلي بالذهبالغطاء القيراط و ٢٢
 .قيراط ١٨الوردي عيار  الذهبمن قابل للتبديل يتم تركيب الظهر المصمت الحتى عندما 

 ساميةال للحرفية مسرحا الميناء

 ـال وقرص المدن قرص مع األلمانية والفضة قيراطا ١٨ عيار الذهب من المصنوع الميناء في المكثف العمل من الكثير األمر تطلب
 قترنت أن يجب هأن هي الفرضية . Philippe Patek في دائما الحال هو كما المذهلة. بقطعته المزين الفني والمركز ساعة، ٢٤

 ونبالل عليه األماكن أسماء طباعة تمت بيض.األ باللون طلىم فضي أوبالين المدن قرص .للقراءة رائع وضوحب الجمالية العوامل
 على نيفج بحيرة موضوع على للتأكيد جنيف تمثله وإنما كالمعتاد، باريس يمثله ال أوروبا وسط توقيت أن إلى اإلشارة تجدر األسود.
 حفر تم .٢٠١٤ عام في صنعةالم للشركة ١٧٥ لذكر.ل إحياءا قدمت التي العالمي التوقيت ساعات مع بالفعل الحال كان كما ،الميناء

 باللون ةوملون محفورة ساعة ٢٤ ـال قرص على الوردي الذهب من وأرقام مساء(، ٦ إلى صباحا ٧) النهاري نصفها في شمسال رمز
 ورمز منو الوردي الذهب من محفورة األرقام توهج على الضوء سلطيو ،اللون بني صباحا(، ٦ إلى مساء ٧) يالليل نصفها البني.
 مينا بفن جميلة لوحة :Philippe Patek من العالمي التوقيت ساعات تراث يحي وهو ،اءالمين مركز يحتل صغير فني عمل القمر.

 نانف يحتاج .مشرعة قالع ذو قارب مع - لليونسكو العالمي التراث مواقع أحد وهو - النبيذ عنب زراعة اقليم الفو تصور ونيزكلو
 شكيلت عليه يجب أوال، .ةالناعم نهاالوأ ظالل في الدقيقة الفروق مع الرائعة الصورة هذه مثل الستكمال أسبوعين من يقرب ما المينا

 يبدأ ثم، .حوافال عند يةالذهب الركيزة على تثبيتها يتم التي المسطحة الذهب األسالك شرائط عرز من ونس(ز)كلو الفردية المقصورات
 على يجب مئوية. درجة ٨٥٠ حوالي في خاص فرن في الميناء حرق يتم أن يجب ملء، كل بعد المينا. طالءب ونسزكلوال ملء في

 شفافة فونص الشفافة غير المينا اتخلط طبقات وضع يتم ،ولذلك المينا. لون العالية الحرارة درجات ستغير كيف يتوقع أن الفنان
 يبلغ الكالسيكي ليمان مشهد عمل مصغر:ال الفني العمل من االنتهاء حتى مرة بعد مرة التوالي على وحرقها طبقة بعد طبقة شفافةالو

 بمينا مزينال ePhilipp Patek من والوحيد األول  الدقائق مكرر هو 5531 كودال إن ،الحديث معرض منو ملم. ١٧‚١ قطره
 حادة. وسطية بحافة تميزيو ملتف كالهما قيراطا ١٨ عيار الذهب من الفو مشهد فوق تحوم التي والدقائق الساعات عقارب .ىونزكلو

 الجنوبي". ليب"الص كوكبةل ظليةال صورةلل الجانبي الخط يتتبعو بعناية، ثقبم العالمي. التوقيت لساعات محجوز اتساعال عقرب شكل
 من قفلب مؤمنو الشيكوالتة، بلون المع بني يدوية، وحياكة مربعة كبيرة أقسام ذو التمساح جلد من حزام على الساعة تلك ءارتدا يتمو

 .قيراطا ٨١ عيار الوردي الذهب

لم التي تعقيدا الكبر. أحد ال Repeater Minute Time World 5531 من خالل مرجعها مرة أخر. Philippe Patek قدمت
 وبينني فالبداع ميناء يجمع بجاذبية بين اإلالوردي مع  الذهبمن  غالف. تأتي الساعة في من قبل هذه الطريقةمثل يسبق تنفيذها ب

 تنتمى ألعلى درجات مظهر جمالي جذاب ذات  ميكانيكيا ة، مبدعماكينة نقية الصوتهو  5531كود . الةليصاأل ةجنيفالليد اتقال
 .Philippe Patek وضعتهاصناعة الساعات كما 
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  الفنية البيانات

 

 Repeater Minute Time World 5531الكود ساعة 
 

 HU 27 R عيار    الماكينة
 المحليالتوقيت منطقة زمنية.  ٢٤المحلي. التوقيت مع ضرب الدقائق . مكرر الملء ذاتية، ماكينة جدانحيلة 

 

 ملم( ٣٢عيار التوقيت العالمي : ملم ٣٠)العيار األساسي  ملم ٣٢ :القطر

 ملم( ٣٣عيار التوقيت العالمي : ملم ٥٫٢)العيار األساسي  ملم ٨٫٥ :االرتفاع

 ٤٦٢ :األجزاء عدد

 ٤٥ : األحجار عدد

 ساعة. ٤٨ : الطاقة احتياطي

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

 ®جيروماكس التوازن:

 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

  للتعديل قابل :تعشيق زمبرك التوازن

 

 ن طريق العقارب:ع العرض:

 ساعات ودقائق في المركز•  
 سطوانات:ن طريق االع 
 موقع ٢٤مدن عليها أسماء الاسطوانة •  

 ساعة  ٢٤اسطوانة •  
 

 ذو وضعين تاج  :الوظائف

  لملء الساعة: الدفع للداخل -

 الوقت  لضبط: السحب للخرج -

 

 ٢ضاغط المنطقة الزمنية عند الساعة  الضاغطات:
 )ضبط التوقيت المحلي بدفعات بمقدار ساعة واحدة( 

 
  للغالفاأليسر ح انالج علىالشريحة  ق:ائدقالل مكرر يشتغت

 
 Patek Philippe ختم الدمغة:

 

  المواصفات
 

 ،قيراط ١٨عيار  5Nالوردي الذهب  من الغالف:
 قابل للتبديل مع ظهر مصمت كريستال الياقوت ظهر غالف الساعة شفاف للعرض من 

 مقاوم للماءغير 
  

 ملم ٤٠،٢ (:٤إلى الساعة  ١٠الساعة القطر )من  :الغالف أبعاد
 ملم ٤٣٫٨٣(: ٩إلى الساعة  ٣العرض )من الساعة 

 ملم٤٧٫٣٥الطول عبر العروات: 

 ملم ١٢٫٠٨(: العروات الكريستال إلى) االرتفاع 
 ملم ١١٫٤٩(: ظهر الغالف إلىالكريستال ) االرتفاع 
 ملم ٢١: العروات بين العرض 

 
مطبوعة باللون  المواقعفضي مع أسماء الاألبيض بطلى مالفضة األلمانية، أوبالين  من دنمالقرص •  الميناء:

 األسود
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بلون داكن  ،ةمحفوريوم قيراط، ساعات ال ١٨عيار  5Nالوردي الذهب  منساعة  ٢٤اسطوانة  • 
 باللون البني خلفيةمحفورة على  القمرو الليل، ساعات شمسومحفور، نقش لل

األلوان المناظر الطبيعية  ةمتعددفي لوحة ر وتصكلوزونى مينا قيراط،  ١٨عيار  الذهبمن  مركزال•   
  تراس العنب الفو على ضفاف بحيرة جنيفل
 بالنقش المثقب اتساعال تصميم عقرب، قيراط ١٨عيار  الذهبمن ة متعرجق ائدقالوات ساعال عقارب•  

 "الصليب الجنوبي"مسنوحى من 

 
التمساح ذو أقسام كبيرة مربعة وحياكة يدوية، بني المع بلون الشيكوالتة، ابزيم يغلق بطريق الثني  من جلد : السوار

 قيراط  ١٨الوردي عيار الذهب من 

 


