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 5520P-001 كود Time Travel Alarm ساعة
 اموالساعة المثالية للمسافرين د

 
 

 تهاليآلساعة  24الـ  منبهالتي تضيف  الملء ةالكبرى ذاتي اتساعة جديدة من ساعات التعقيد عن Philippe Patek تكشف
تصنيع ب لشركةا قامتكالسيكي. ولتحقيق ذلك ،  ناقوس؛ يتم ضرب إشارة التنبيه بمطرقة على زمنيتين تينمنطق عرضت تيلاالحصرية 

. كثفالمنتيجة خمس سنوات من العمل  وهى. تنبيهآلية الخاصة ب متكاملة جديدة تماًما. تم تقديم أربعة طلبات براءات اختراع ماكينة
 .عكس تصميم بايلوت ترافيل تايميي ذأنيق البالتين ال غالفتم تقديم العيار الجديد في 

 
 

الساعات ، مع التركيز على األداء والموثوقية والوظائف.  صناعةعاًما على أرقى مبادئ فن  180على مدى  Patek Philippe حافظت
لتشغيل على إمكانية ا تركز، ال يدخر المصنع أي جهد لتقديم أقصى قدر من التعقيد في أصغر قطر وارتفاع ممكن. كما أنها  داعاتهامع اب

 Time Travel Alarm 001-5520P السفر وقت منبه الجديد كودت دقة تفصيلها. يجسد البلغ مهما، اتهاالبسيط واآلمن لكل تعقيد
 .ثقة بكلالطموح  هذا تحقيق

 
 

 ميكانيكي تحد  
 

 هدفال كان ، تيالزمني تينالمنطقو السفر وقت تكوين مع ودمجها جديدة تنبيه آلية تطوير Philippe Patek مهندسي من ُطلب عندما
 لكنو إضافية وحدة على المحتوي عيارال من أقل ارتفاًعا تتطلب متكاملة ماكينة اختاروا ، وهكذا اإلمكان. قدر نحيفة الساعة جعل هو
 بشكل وظيفيا ، ةبسهول للتشغيل قابال الجديد الكبير التعقيد هذا يكون أن أيضا أرادوا واإلنتاج. التصميم في صعوبة أكثر أيًضا كان ذلك

AL 30-660  لعيارل البداية نقطة تلك كانت ذكية. ساعة تكون أن أرادوا لقد باختصار: الصحيح. يرغ ستخداماإل ضد ومحمي ، حدسي
FUS C S ذاتية الملء شديدة التعقيد لها  الماكينةهذه  .الساعة لهذه خاص بشكل ومصممة جزًءا 574 من مكونة ماكينة وهي ، الجديد

مصنوع ال ®بزنبرك توازن سبيروماكس االخاص به ®جيروماكس ميزانبتميز تم. لم 6.6م وارتفاعها لم 31دوار مركزي. يبلغ قطرها 
 يايلإن الخصائص الفريدة لهذه المادة الطليعية والهندسة الحاصلة على براءة اختراع  السيليكون. اتمشتق أحد، وهو ®السلينفارمن 

التي تنص على أن أقصى قدر من  Patek Philippe توجيهات ختم  معفق اوتتالشعري تضمن موثوقية فائقة ودقة عالية في السرعة 
 لغالفاف ثواني تتيح ضبط الوقت بدقة تبلغ ثانية واحدة. يكشف ظهر يآلية توق الماكينة تتضمنثانية في اليوم.  -2+/3  هوالتسامح 
قولة ا في ذلك حواف الجسور المشطوفة والمصة ، بمينكماالتشطيب الرائع لليكشف عن  راقية و هندسةالياقوت عن  كريستال منالشفاف 

 .جينيفانالزخرفية قيراط مع تجاويف مستديرة جديدة ، ونمط الحياكة الدائرية  21ذهبي عيار الدوار ال، و
 
 

 مريحة للغاية: منطقتين زمنيتين
 

ت في ااعس عقربي علىالمبهر. تحتوي الساعة  الزمنية المنطقة، بنظامها ثنائي 1997وظيفة  وقت السفر الحصرية في عام  قدمت
قترن توياآلخر مصمت ويشير إلى التوقيت المحلي في الموقع الحالي لمالك الساعة. و ،وطنت اليوقتمفرغ ويعرض  اهاالمركز. احد

الساعة  عندو وطنبتوقيت ال 3:30الساعة  عند-في فتحات صغيرة مستديرة  أبيض( -/ ليل )أزرق نهاربمؤشري  ينالساعة هذ ىعقرب
في الجهة اليسرى من الجناح لضبط التوقيت المحلي  الضاغطاتأثناء التنقل ، كل ما يتطلبه األمر هو تشغيل  بالتوقيت المحلي. 8:30

عند الساعة  ( أو عكس اتجاه عقارب الساعة )الضاغط8عند الساعة  الضاغطضغطة ) لكلساعة واحدة  ةفي اتجاه عقارب الساعة بزياد



 

 
 

Continued 2 

 

 

منع دقة معدل الساعة من التأثر عند السفر عبر المناطق الزمنية. لتبسيط التعديالت ، بالمفهوم الذكي آللية المنطقة الزمنية  يقوم (.10
ن ما يمك وهوتحريرها عن طريق ربع دورة ،  تمتفعيل الضغطة ، يجب أن ي مقبل أن يت .-تحمل الضاغطات نقش بارز للرموز + و

ربع دورة في االتجاه المعاكس بتأمين الضاغط مرة أخرى. تظل الساعة مقاومة للماء حتى  ةلف قومت فيماخدود. األتحقيقه بسهولة بفضل 
مع التوقيت  اعةالس ميناءفي النصف السفلي من  جانبي ميناء على التناظريالتاريخ  عرضيتم  .التحرير وضع في الضاغطعندما يكون 

الليل. تفاصيل  منتصف لتتخطىالمحلية إلى األمام أو الخلف  اتالساع عقربالمحلي. لذلك ، فإنه يزيد أو ينقص تلقائياً عندما يتم تحريك 
 اتساعلا عقربالمحلية يتراكب على  اتساعال عقربالساعة إلى نفس المنطقة الزمنية ، فإن  عقربي كال شيريمثيرة لالهتمام: عندما 

 .الرئيسي
 
 

 ساعة 24الـ  منبه
 
التاريخ مقترًنا بالتوقيت  مثل أيضا هومنبه  معالمنطقتين الزمنيتين  آليةبدمج  Patek Philippe ساعة سفر مفيدة ، قامت تاجإلن

 الـن أصل خامس واحًدا م ناقوس. كان تنبيه اإليقاظ بالدق علي و شركةلل بالنسبةجديدة ال المواصفات منليست  التنبيهالمحلي. وظيفة 
 لساعةعاًما ، أكثر الساعات المحمولة تعقيدا في العالم. بالنسبة  25ظل على مدار  والذىالشهير ،  89لعيار ا حملها التيتعقيدا  33

Grandmaster Chime   إنتاجمن  Patek Philippe  الضربوظائف  منالشركة خمس  تقدم ، 2014التي تم إطالقها في عام 
 .قائدقالرر مك اتجهني الذينفس تسلسل النغمات ب الحاليول مرة على مستوى العالم ، فإنه يضرب وقت التنبيه أل من ضمنها التنبيه

 
كالسيكي.  ناقوسيحتوي على  تنبيهفهوم م Time Travel Alarm 001-5520P السفر وقت منبهل  أيضا إختارت الشركة فإن حاليا

 40لى لمدة تصل إ الماكينة ديرناقوس  ي علىضرب الالعرض الشفاف( ب ظهر، تقوم مطرقة )مرئية من خالل  المنبهعندما يتم تشغيل 
 مكرر وظيفةضربة في المجموع. وكما هو الحال في  90يعادل حوالي  ما وهوضربة في الثانية(.  2.5هرتز ) 2.5ثانية مع تردد 

منفصل  يبرميل يايلها  التنبيهكاالترافا إيقاًعا منتظًما ومستمًرا. آلية  عالمةيضمن حاكم الطرد المركزي أسفل جسر يحمل ق، ائالدق
تفاصيل جديرة  غير قصد. عن شدال زيادةالساعة الرابعة. المخلب الموجود كجزء من اآللية يمنع  مكان عندخاص بها مشدود مع تاج 

 Patek Philippeمن  األولي لدقاقةالساعة ا ىه Time Travel Alarm 001-5520P السفر وقت منبهالجديد  كودال ساعةبالذكر: 
ميزة كبيرة لألشخاص الذين يسافرون إلى البلدان ذات المناخات االستوائية الرطبة. لضمان الحد  – ةايغالف مقاوم للمالتي تأتي في 

الموجات  "توهينمن معدل " ذلككالمعتاد. يقلل  بالماكينةوليس  الغالف برابطمباشرة  ناقوسال تثبيتاألقصى من جودة الصوت ، تم 
 .مقاوم للماءال الغالف عن الناتجالصوتية 

 
 

 وظائف منطقية تماما
 

تميز أيضا ي 5520الجديد  الكود، فإن  Patek Philippe أفضل ساعات مستوىوبصرف النظر عن الجودة الصوتية الرائعة على 
 ها. حقق المهندسون هذا المستوى من الراحة معشأنوظائفه التي تم تسجيل براءات االختراع ب يةم ومنطقاستخدالا فيالواضحة  بالسهولة

 .تحكم في جميع الوظائفت ةعجلة عمود مزدوج
 

 . لضمان الوضوح األمثل ، اختار المصنع عرًضا رقمًيا لوقت التنبيه ،الميناءيتم ترتيب مؤشرات وظيفة التنبيه في النصف العلوي من 
. تحتها مباشرة الفتحة 12وهو حل بانتظار براءة االختراع. يتم عرض وقت التنبيه المبرمج في فتحة مزدوجة تحت موضع الساعة 

صباحاً.  6مساًء حتى  6مساًء واألزرق من  6صباحاً حتى الساعة  6المستديرة مع مؤشر نهار/ليل باللون األبيض للوقت من الساعة 
في أي اتجاه.  تدويرهدقيقة من خالل  15 من خطوات فيوضع الوسط لضبط وقت التنبيه الإلى  4الساعة  عند الموجوديجب سحب التاج 

يه المحدد مع قت التنبتعمل آلية العرض الخاصة بوقت التنبيه بالساعات والدقائق على نقل الترس التفاضلي الذي يقارن باستمرار و
بيل س التوقيت المحلي الحالي. يتيح النظام الذي يزيل التشغيل الميكانيكي ضبط إنذار التنبيه بدقة دقيقة واحدة إلى ربع الساعة التالي. على

 .. تم تقديم طلب براءة اختراع لهذه اآللية12:15، يمكن ضبط المنبه على  12:14المثال ، في الساعة 
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إلى الحالة:  12مساًء بتشغيل المنبه أو إيقافه. تشير الفتحة الصغيرة على شكل جرس مباشرة أسفل الساعة  2الزر عند الساعة يقوم 
جرس صغير له نفس شكل  بعالمةوظيفة  كلالخاص ب الضاغطتم نقش . ايقاف حالة في للمنبه أسود و في حالة التشغيل  منبهأبيض لل

 .المذدوجةالمنطقة الزمنية  ضاغطات بنفس جهاز التعشيق مثل الضاغط /إيقاف. تم تزويد هذاتشغيلفتحة مؤشر التنبيه 
 

 على النحو األمثل  تأمين
 

ويراقبها مجهز أيًضا بآليات األمان والعزلة التي تضمن وظائف خالية من المشاكل واستبعاد  التنبيهكما أن النظام الذي يتحكم في وظيفة 
وضع  تلقائًيا إلى/إيقاف تشغيل غير الصحيح. بمجرد توقف التنبيه عن الصوت ، يتحول مؤشر ستخدامنتيجة لال الماكينةخطر تلف 

تاخاص بأعمال الضرب بالكامل. ولهذا السبب ، يجب أن  يبرميلالاآلن ، ال يمكن ضبط المنبه مرة أخرى قبل إعادة لف الياي  اإليقاف.
 .جهاًزا معقًدا يتضمن اصبعا على محور برميل أعمال الضرب ذلك يتطلب. الياي ملءحالة  استشعارقادرة دائًما على  التكون آلية 

يقاف في أي وقت اإل يمكن التحول إلى حالة بالكامل. الملءبعد أن يتم  إالحالة التشغيل ب يسمحيحدد موضعه الزاوي احتياطي الطاقة وال 
م نبه. في هذه الحالة ، تقوالم نغمات إنطالق أثناءخرى دون أي خطر، حتى في ألزمنية  ، ومع ذلك. يمكن للمستخدم االنتقال إلى منطقة

جديد. يتم شد  تنبيهقت و بضبط القيام أثناء المنبه ضربات يقافالمنبه ونغيير حالته إلى اإليقاف. يتم أيًضا إ نغمةاآللية فقط بمقاطعة تتابع 
المنبه إذا كان  وقفيمنع  بمخلبوهي مزودة   ،في اتجاه عقارب الساعة 4عن طريق تدوير التاج عند الساعة  الضرب أعمال الياي
 فيبيه ظهر مؤشر التنيعندما ملء ياي المنبه  منعمفرط. باإلضافة إلى ذلك ، يقوم نظام بانتظار براءة االختراع بإضغط  حالةفي  الياي
ارب التاج نفسه ، ولكن بتدويره في اتجاه عكس عقطريق  عنالزنبرك في أي وقت  الرئيسي يميلبرال الياي. يمكن أن يلف تشغيل حالة

 .الساعة
 
 

 الجمال المقنعة جاذبية
 

وهى  Patek Philippeالساعات األخرى من  احدى ،5520P-001 كود Time Travel Alarm اعةستشبه للوهلة األولى 
 لكذ يحملالطيران ،  زمنمستوحاة من ذروة ال .Time Travel Pilot Calatrava ساعة :2015ساعة التي تم إطالقها في عام ال

النسائية كود  والساعة  5524كود  يةلرجالاالحال بالنسبة لساعة اليد  كانكما و...  إصدارينمنطقتين زمنيتين ومتاح حاليا في  ديلالمو
باإلضافة إلى األبعاد المتطابقة تقريًبا. كان هذا  الغالف تنفيذ فىالطيارين المميزين  تصاميم سمات Patek Philippe تبنت. 7234

 .من تصغير حجم المكونات واألجزاء الفرعيةالشركة  الجديدة أكثر تعقيًدا. وبجهد هائل ، تمكن مهندسو الماكينةممكًنا على الرغم من أن 
 
 

 علىتشكيله  مزجاج الساعة المتكامل والعروات المتكاملة ، وت اطارملم باإلضافة إلى  11.57ملم وارتفاعه  42.2يبلغ قطر الغالف 
األكثر  أيًضا همن البالتين ، وهو المعدن النبيل األكثر قيمة ، ولكن مصمتة كتلة من األطنانمكبس ذو حمولة عالية   باستخدامباردة ال

زجاج الساعة  ارطإ وصقل متقنة في منصات التصنيع.. وتلي عملية التشكيل عملية دقيقة ، وكذلك عملية تلميع معه تعاملصعوبة في ال
السفر  قتو منبه مثل جميع ساعاتورابط الغالف بأناقة مع العروات المنحنية قليال.  ندمجبينما ي ،األملس مشطوف قليال على نحو سلس

 .6الساعة  مكان عندالغالف بحجر ماس  رصيع، تم ت  Patek Philippe منالبالتينية 
 

ية الكبيرة . فاألرقام العربانفي قطاع الساعات الخاص بالطيار الصدارة ويضمن، يضمن الميناء سهولة القراءة  تهوأناق ةالتقني بجاذبيته
بزوغ  بنقشة خلفيالبشكل جيد مع  ابلتتق - براقكلها من الذهب األبيض مع طالء أبيض  -تونيالعريضة بتصميم ب العقاربو ركبةالم

لحال مستوى ثاني، كما هو ا علىبحصافة  - وطنت اليوقتيعرض  الذي -الساعات المفرغ  عقرب. يدور يألبنوساسود األ باللونالشمس 
نقاط  حمليلسكك الحديدية ا شريط بشكلق ائبيض النحيل طرفه على مقياس دقالثواني األ عقربرك يحالسفر.  وقتفي جميع ساعات 

إلى التاريخ على مقياس من  6بيض الصغير على الميناء الجانبي عند الساعة األ عقربشير الي. براقخمس دقائق مطلية بـطالء ال تمثل
 تحسينللياقوت ا كريستالطبقة رقيقة من  منظهر الساعة الشفاف مسطح  " باللون األحمر إلبراز اليوم األول من الشهر.1؛ " 31إلى  1

نفس التصميم مثل التيجان الثالثة المخفية ولكنه ال  يحمل 4عة السا عندمن أجل التوازن البصري ، فإن التاج و. التنبيهمستوى لحن 
وتناسق ارتفاع الضاغطات  التوازننظاًما لرافعات نقل الحركة من أجل تحقيق  Patek Philippe يحتاج إلى تعشيق أمان. تستخدم

 بهاشت ابلةجلد مع خياطة متقالمن المع  غيريتم ارتداء الساعة على حزام أسود والتيجان والتأكد من أنها في منتصف رابط الغالف. 
 .ساعات الطيران علىتصميمه  قصرتم  البالتين من كليف بإبزيمحزام ال. يتم تأمين الميناء



Continued 4 

 Time Travel Alarm 001-5520P السفر وقتفساعة الكود الجديد  ،السفر والترحال لهواةالمثالية  اتلساعلالحال بالنسبة  هوكما 
 زتتمي

لتحسين  دائم  سعيتمثل  ، Patek Philippe  لدىالتعبير المثالي عن تقاليد االبتكار  ىمبتكرة ومنطقتين زمنيتين، ه تنبيهبآلية 
 .اجمااًل خالد فيه منحهاتساعاتها في الوقت الذي في  يةالوظائف واالعتماد
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  البيانات الفنية

 
 5520P-001 كود Time Travel Alarm ساعة

 

 

 

 FUS C S 660-30 ALعيار  الماكينة

 

 كالسيكي ناقوسطرق على ت تهاآليساعة  24الـ  منبهملء ذاتي. ماكينة  

لتوقيت اوطن وت اليوقمنفصل لت مؤشر نهار/ليل( التوقيت المحليوطن وت اليوقت) زمنيتين تينمنطق
 ، تاريخ تناظريالمحلي

 

  ملم 31 القطر:

  ملم 6.6 االرتفاع:

 574 عدد األجزاء:

 52 عدد األحجار: 

 .ساعة 52حد أقصى  ساعة 42حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 ، ملء احادي اإلتجاهقيراط 21من الذهب عيار  مركزيدوار  دوار الملء:

 (هرتز 4نصف اهتزازة في الساعة ) 28800 التردد: 

 ®جيروماكس التوازن:

 (®السلينفار من) ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:
 
 
 

 ذو ثالث أوضاع تاج  :الوظائف

 يف النابض الرئيسي ملءوفي اتجاه عقارب الساعة ، ياي المنبه للداخل: لملء  الدفع - 

  الساعةعقارب الساعة اتجاه عكس 

 في أي اتجاه بالتدويردقيقة  15 في خطوات منلضبط وقت التنبيه السحب للمنتصف:  -
 توازنالوقف مع  في أي اتجاهالسحب للخارج: لضبط الوقت  -

 

 

 عقرب ساعات للتوقيت المحلي )العقرب العلوى( وعقرب دقائق من المركز. العرض:
  من المركز السفلى( عقرب)العقرب ساعات لتوقيت الوطن 

 عقرب ثواني ماسح
 6عند الساعة تاريخ تناظري 

   

 فتحات العرض: 
 12الساعة  عندساعة  24مؤشر رقمي لوقت التنبيه بتنسيق  - 

 12الساعة  عند /إيقافتشغيلنبه ممؤشر ال - 

 12الساعة  عندمؤشر نهار/ليل لوقت التنبيه  - 

 (الوطن) 3:30الساعة  الوطن عندت يوقتمؤشر نهار/ليل ل - 

 (محلي) 8:30الساعة  عندمؤشر نهار/ليل للتوقيت المحلي  - 
 

 7و  6يخ بين الساعة رلتاا المصحح:
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 8عند الساعة ساعة واحدة من ت المحلي في خطوات يوقتزيادة ال الضاغطات:

 10عند الساعة ساعة واحدة من ت المحلي في خطوات يوقتتقليل ال 

  2توقيف المنبه عند الساعة /  تشغيل 

 دورةخالل ربع  من  تعشيق أمانعلى براءة اختراع: حاصل نظام السالمة  

 
 Patek Philippeختم  الدمغة:

 
 
 

 

  المواصفات
 

 من البالتين الغالف:
 الياقوتظهر غالف الساعة من كريستال 

 متر 30مقاومة للماء حتى عمق 
 حجر ماس عند الساعة السادسة

  

 ملم 42.2القطر:  أبعاد الغالف:

 ملم 11.6لعرض(: إلى ظهر االكريستال  مناالرتفاع ) 

 ملم 11.95االرتفاع )من الكريستال إلى العروات(:  

 ملم 21العرض بين العروات:  
 

 

 يأبنوس أسود نقش بزوغ تاشمس، نحاس،  الميناء:
 براقطالء قيراط ،  18يار ع ي الذهب األبيضمركبة منأرقام عربية  

 براقطالء  ذو، ذهب ، أسود ، تصميم بيتون ت المحلي،يوقتللائق دقات وساععقارب  

 طالء أبيض ذو، ذهب تصميم بيتون، الوطنت يوقتلات ساععقارب  

  براقطالء  ذوالذهب من الثواني عقرب  

 طالء أبيض ذو ،شجرتاريخ ، على شكل ورقة عقرب لل 
  

 

 البالتين منإبزيم كليف  متقابلة حياكة يدوية، حياكة ذو ،، أسود غير المعجلدال من : السوار
 
  

 خاصة بالمنبهطلبات براءات اختراع  4 براءات االختراع: 

 

 ضبطالحر أثناء ال للتشغيلد تدارا - 

 التنبيه المنطقيوظائف  - 

 عرض المنبه الرقمي - 

 التنبيهتعطيل ملء  - 


