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Patek Philippe  معرض  في Baselworld 2019 
 معقدتين جديدتين يد ، يتّوج بساعتي رائع عتيق مظهر

 
 

 ساعة تطلق للمرة األولى 15عن مجموعة مختارة من  Patek Philippe ، تكشفBaselworld في معرض تماشيا مع تقاليدها في 
في عرض متماسك ومتوازن بمناسبة  للشركة مجموعة الحاليةالإثراء تساهم في والتي  -للسيدات  5 وساعات جديدة للرجال  10 -

 .الملتقى السنوي للصناعة
 
 

ت اوقأ منبه Time Travel Alarm 001-5520P كود: الاقدم ابتكارا تقنيت ة الملءذاتيات الكبرى تعقيدساعة جديدة من ساعات ال
 منحتكالسيكي. وقد  ناقوسالذي يضرب على ساعة  24منبه الـ مع ين الزمنيتين تلمنطقلالحصرية لية اآلبين  تجمع البالتينمن  السفر

 .هابشأنمتكاملة تماًما تم تقديم أربعة طلبات براءات اختراع  ماكينةهذه الساعة العالمية المثالية 
 

 
 يوم األسبوع والتاريخ ، تعرض آلية التقويمعرض  بجانبالتقويم:  في قطاع ساعاتألول  عرضتصميم يأيًضا  Patek Philippe تقدم

 ذانية ماكينة تحمل ستيل الستانليس من Calendar Weekly Calatrava 001-5212Aالكود األسبوعية أيًضا رقم األسبوع. 
 .طورمالداء األ مع قطاع أوسع منلتقويم األسبوعي تقدم ا تماماً  جديدة الملء

 
 

 Theا. ساعة جديد وفريد امظهر منحتها لرجال،ا ةرائدة في مجموع ةجمالي موديالتعدة  شركةال تباإلضافة إلى ذلك ، طور
Grandmaster Chime  هي ساعة اليد األكثر تعقيدا من Patek Philippe (20 ؛ فه )ميكانيكية البراعة الجمع بين ت ىتعقيدا

 كود الذاتى الملء ساعة فيما (.6300G-010)الكود  زرقاأل األوبالالميناءات من من الذهب األبيض مع اثنين من  إصدارفي ناقة األو
 اءودالس المينابمزين ال ميناءالذهب األبيض مع ال ديلفي مويظهر ذلك  نادرة ،اليدوية ال األشغال فنون تحيى الدقائق مكررة 5078

 .(5078G-010)كود  واألرابيسك ةحلزونيالل اشكباأل
من الذهب كلوزونى يضمها غالف  الميناء المزين بفن التي تصور خريطة على قرص المينا watch Time World الساعة العالمية

درجتين من  ميناءا الوردي ، ويضم  يضمه الذهبمظهر ال يضاهى: منظم التقويم السنوي  (.5231J-001) األصفر المصمم حديثا
التصميم الكالسيكي )عجلة العمود ، أحد مشاهد  (.5235/50R-001ي )سود األبنوساألإلى  الفحمى المتدرجرمادي ال ؛من لونيتين
 يقعتومالمح تصميم دقيقة وميناء طور بعدة اضافات  جديدتلك غالف راف جالكرونومل ساعة حتاليدوي( ،  الملءفقي، المخلب األ

(001-5172G.) بنىء الذهب الوردي مع مينامن قويم السنوى الت رافجكرونوساعة  أتيت ( 5905-001بنقش بزوغ الشمسR .)
(. في غالف من 5726/1A-014د )مع الميناء األزرق الجديفوية عالمع التقويم السنوي ومراحل القمر األناقة  Nautilusتبرز ساعة 

 (.5168G-010) أخضر كاكية بموديل الديناميكي ةشابال شخصيتها Jumbo” Aquanaut“تقدم ساعة  الذهب األبيض
 
 
 الستانليس ستيلللسيدات من  الملءذاتية  Nautilusتثري ساعة  العديد من التحسينات الرائعة. حاملةساعات السيدات أيًضا  ظهرت

7118/1200A-,001 د ا)أكو جديدة ميناءاتقطر أكبر قليالً وألوان و الماسزجاج الساعة المرصع ب إطاربتواجدها على المعصم 
011-7118/1200A 010-7118/1200A.) ساعة  مزجتNautilus  بين األناقة  من الذهب الوردي هاغالفب للسيدات الملءذاتية

د اكوأ) ذهبيوأيضا ميناء أوبالين  فضيفيها اطار زجاج الساعة غير مرصع وميناء أوبالين  في موديلين جديدينالعفوى  والجمال



Continued 2 

010-7118/1R  7118/1-001وR في ساعة الماس الفريد من نوعه(. يحيط ترصيع . Ribbon Diamond Philippe Patek
Joaillerie "أحجار  اللولب المكّون من يرتقي. يمثل شريط العبة الجمباز األرض الغالفحول الماس   يلتف المرصعة "الماس شريط

Haute Calatrava ساعة  (.4978/400G-001)كود  بيضاألذهب من الفي الحجم بريليانت بموديل أكبر قليال  قطعمن  الماس
Joaillerie الياقوتو الماس بعثرة طريق عن واألزرق األبيض بين االنسجام عريفت يعيد صدفي وجهه على الريش مثل بارز نقشب 

 Philippe Patek ساعات مجموعة إلى إضافة أحدث Automatic 4 ~ Twenty ساعة عتبرت (.4899/901G-001) األزرق
 ناتيتكو بتصميم العشوائي الماس ترصيع مع الخالدة األناقة هفي تتجسد الوردي الذهب من جديد مجوهرات ساعة اصدار للسيدات.

 مرصوفة.

مثل النقش اليدوي،  اليدوية النادرة غشاا األأيضاً  Patek Philippe من خالل الحفاظ على التقاليد المحببة على قيد الحياة ، تحيي
، إلخ. تتجلى هذه المهارات في مجموعة مذهلة ةالخشب الصغيرأشغال المصغر على المينا، المينا على الخزف،  نقش، الكلوزونى المينا
 .أمثلة نابضة بالحياة من ذروة الحرفية -دة القبة ائمالجيب، وساعات اليد، وساعات ال اتساعمن  50من 


