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Patek Philippe  طيارعائلتها من ساعات طراز ال توسع 

 
عائلة الساعات  Patek Philippe ستكملت، Calatrava Pilot Travel Time 7234G-001 الجديد الكودمع 

 وذثالثينيات القرن الماضي. تم إطالق التصميم النموذجي للغاية تعود إلى  التيالخاصة بها المستوحاة من ساعات الطيار 
في  رياطالساعات كالسيكي حديث. اليوم، يأتي تصميم  كتصميمقبل خمس سنوات وقد أثبت نفسه بالفعل شكل المميز ال

مقاسين األبيض أو الوردي مع  الذهبمن زمنيتين )المنطقتين بال Calatrava Pilot Travel Time مقدمة ساعات
ساعة،  -24 يحتوى على منبه، وهو تعقيد كبير  Alarm Travel Time منبه وقت السفر( وكذلك مختلفين للغالف

 .محدودة إصداراتة عدلى ع عالوة
 

البارز باإلضافة  غالفالهواة بإطالق ساعة ذات تصميم غير عادي يتعلق بال Patek Philippe ، فاجأت2015في عام 
 العملية،اتها . مع اسمها وميزالداكنةبشكل واضح مع الخلفية  ماشىالتي تت البراقةاألرقام البيضاء الكبيرة والعقارب  ذو للميناء

تصنيعهما في قامت بمن ساعتي طيار  مالهإلأيًضا ا Patek Philippeأخذت ساعات الطيار األولى. بالساعة تذكرنا تلك 
بمقياس سيدرومتر  بشكل خاص تتميزان اقد كانتففي جنيف.  Patek Philippe اآلن في متحف وضتينعرم ،1936عام 

 Calatrava Pilotكود الكانت ساعة لة ودقة وسرعة. سمح للطيارين بتحديد مواقعهم الحالية بسهووالذي ي)زاوية الساعة( 
Travel Time 5524G  سهاماتإالعديد من  اي يمكن أن تنسب إليهتلاحقبة الغزو الجوي وبمثابة تكريم رائع لرواد الطيران 
 .الشركة الجنيفية

 
 لمسافرين في العصر الحديثاساعة 

 
معاصر للغاية  عرضبتراثها الخاص من خالل  إحتفت أيضا، فقد متميزإصدار جديد مجرد ب Patek Philippe لم تكتف

 تم اختيار لون أزرق خاص أنيق للغاية، مما يوفرفقد ، الطيارساعات المعتاد لميناء لون األسود البدالً من وة. يأليقونساعتها ال
احة المالحة الحديثة ، مما يوفر مسات قديما مع ظهور أدوقياس المسافات م تصميمالوضوح. أصبح رائعا لقراءة في غاية تباينًا 

صرية. تم الح"وقت السفر"  لوظيفة أكثر فائدة للمسافرين المعاصرين: عرض منطقة زمنية ثانية أصبح ممكنًا بواسطة آلية

ت اساع بعقربييتميز  .1996و  1959في عامي  Patek Philippe تسجيل براءة اختراع هذا النظام سهل التشغيل من قبل
تزامن التاريخ يساعة واحدة.  منفي خطوات  ضاغطينمن المركز. يمكن ضبط عقرب ساعات التوقيت المحلي عن طريق 

 .مع التوقيت المحلي
 

 نشأة األسرة
 

ساعة فنية بقطر  يقدرونالرجال الذين  بينناجًحا للغاية  Patek Philippe كان ظهور هذا الوجه الجديد في مجموعات
 ات ساعالمعروفة عن جوانب الحرفية والدقة واألناقة الخالدة التضم جميع  تلك الساعة باإلضافة إلى أن ملم، 42يبلغ  ضخم

Patek Philippe   أعادت ،2018ومميز. في عام  خاصالنموذجية. كما شهدت والدة عائلة جديدة من الساعات بتصميم 
Patek Philippe ساعة عرض Calatrava Pilot Travel Time  ءميناووردي الذهب من الصدار في إية األصل 

رحب وملم( مخصًصا للمعصم النسائي  37.5متوسط ) ميصممن الذهب الوردي بت ديالً أطلقت الشركة مو العام،في نفس وبني. 
الطيار مركز الصدارة مرة أخرى  تصميماحتل  ،2019به أيًضا الرجال الذين يفضلون الساعات األصغر نوًعا ما. في عام 

 .ات الكبرىقيدعتالذات   Alarm Travel Time 5520 ة الكود ساعمع 
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محدودين تم تقديمهما بمناسبة  إصدارينساعة. تشتمل العائلة أيًضا على  24 تنبيهجمع بين عرض منطقتين زمنيتين وآلية ت فهي

 (.7234A)كود   2019وسنغافورة في عام ( 5522A )كود 2017نيويورك عام  في Patek Philippe معارض
 

 Patekمجموعات موديالت أساسية في في غضون سنوات قليلة أنها  الطيارأثبتت ساعات طراز  المقدمات،مع هذه 
Philippe .تجسد بمهارة مزيًجا من التقاليد واالبتكار الذي تشترك فيه جميع ساعات الشركة، وتقدم نفسها على أنها  فهي

 Nautilus الغامض باإلضافة إلى Golden Ellipse اًما مثلكالسيكيات جديدة من تصميم الساعات المعاصرة تم
  7234G-001، الجديد متوسط الحجمكود ين قبلها. سيتم تعزيز هذا النجاح من خالل إطالق التاأليقوني  Aquanautو

Calatrava Pilot Travel Time  من الذهب األبيض. 
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 7234G-001 Calatrava Pilot Travel Time الجديدكود ال

 الذهب األبيضموديل متوسط لصميم ت

 7234G  Calatravaتتميز ساعة الكود،  2015أطلقت في عام التي   5524Gكودالساعة كنسخة متوسطة الحجم من 
Pilot Travel Time  بغالف  ،ملم ليناسب معصم النساء والرجال 37.5 الغ قطرهابال Calatrava  مصنوع الالمستدير

ات مع عرو فائقةالذي يندمج بسالسة  رابط الغالفبإطار مسطح ومشطوف قليالً ، فضالً عن  مصقولالمن الذهب األبيض 
 السوار.

من كبة ر، سهل القراءة للغاية حتى في الظالم بفضل األرقام الم الطيارمطلي باللون األزرق ، مستوحى من ساعات الالميناء 
مصنوعة من الذهب األبيض المزرق.  قة بتصميم الهراوةبراوعقارب عريضة براق الذهب األبيض والمليئة بطالء أبيض 

 .الوجه تقني بال ريب ولكنه أنيق إلى األبد

ذي لواجزًءا وتتميز بنظام وقت السفر المريح بشكل استثنائي  294ذاتية الملء من   S C FUS 324 عيارال ماكينةتتكون 
اعات لتحريك عقرب سللغالف  يسرجانب األالفي ضاغطين عرض منطقة زمنية ثانية. كل ما يتطلبه األمر هو تشغيل أحد الي
( العلوي الضاغطالسفلي( أو عكس اتجاه عقارب الساعة ) الضاغطفي اتجاه عقارب الساعة )مع  البراقلتوقيت المحلي ا

بزيادات قدرها ساعة واحدة. أثناء عمليات الضبط هذه ، يتم فصل عقرب التوقيت المحلي عن الحركة ، وبالتالي ال يتم المساس 
. طنوفي اإلشارة إلى وقت الفرغ عقرب الدقائق وعقرب الثواني. يستمر عقرب الساعات الم عن طريقبدقة الوقت المعروض 

للتوقيت المحلي ، ونافذة   9عند الساعة   LOCALلها مؤشرات نهار/ ليل منفصل )نافذة  المنطقتين الزمنيتين من كال
HOME   ي منتصف الليل فبمكالمة هاتفية ولمنع إيقاظ أحبائك  السفر( لتبسيط ضبط الوقت أثناء وطنتوقيت الل 3عند الساعة

 .ات معاالساع يتراكب عقربي، للوطنمالك الساعة  وحين يعودعن غير قصد. 

 بطضالمنطقة الزمنية بنظام أمان حاصل على براءة اختراع يمنع التعديالت غير المقصودة في  ضاغطاتتم تجهيز اثنين من 
 ربطهلك، يجب دقيق. بعد ذ نتوءبربع دورة ، والتي يتم تبسيطها من خالل  تحريرهالتوقيت المحلي. قبل أن يتم تشغيله، يجب 

 .معاكسمرة أخرى بربع دورة في االتجاه ال

دون ازدحام المقياس.  الرؤية أيام لتحسين وضوحثالث  من وحدات منالتاريخ  6يعرض التاريخ التناظري عند موضع الساعة 
 و تؤخرتدفع أالمنطقة الزمنية  ضاغطاتميزة مفيدة للمسافرين هي أن التاريخ دائًما ما تتم مزامنته مع التوقيت المحلي ألن 

التوقيت المحلي منتصف الليل إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب  اترب ساععق تخطىالتاريخ أيًضا إذا 
 .الساعة

ا ذكرنت من الذهب األبيض. ذو إبزيم الالمع حلىجلد باللون األزرق الكالعلى حزام من  7234G الكود الجديدساعة يتم ارتداء 
حزاًما  اعة معتأتي الس. ستخدامإلابسهولة ، تتميز النجاة الخاصة بهمباألدوات التي سمحت للطيارين باالحتفاظ بمظالتهم وأطقم 

 .متباينة تشبه إلى حد كبير أحزمة مالبس العمل الكالسيكية غرز ذوجلد باللون البني العتيق الثانيًا من 

كال  ة،مثاليإضافة لتكون م ، لم 42 هاقطرالتى يبلغ  5524G الكود ساعة لىعالوة ع رجالتأتي ساعة اليد هذه للسيدات وال
 الون األسودإلى بني متدرج ء انيالذهب الوردي مع ممن متاحان أيًضا   Calatrava Pilot Travel Timeاعةسصميمى ت
 .(7234Rوكود   5524Rكود)
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 Patek Philippeالطيار من من ساعات المزيد 
 

 ساعات ذات منطقتين زمنيتين وتوقيت محلى 

 
• 5524G-001 Calatrava Pilot Travel Time 

ملم من الذهب األبيض وميناء مطلي باللون  42بقطر  غالف( ، تجمع هذه الساعة بين 2015) الطيارطراز  منكأول موديل 
 S C 324 عيارال ماكينةاألزرق. تعرض  ستيلمن ال براقةلذهب األبيض وعقارب من امطلية مركبة األزرق مع أرقام 

FUS    تم . توطنت اليوقتإلى  مفرغبينما يشير عقرب ساعات  مصمت اتثانية مع عقرب ساعالوقت في منطقة زمنية
 .جلد مع إبزيمالمع التوقيت المحلي. تحتوي الساعة على حزام بني من  6مزامنة التاريخ التناظري عند الساعة 

 

• 5524R-001 Calatrava Pilot Travel Time 
من الذهب  غالففي  Calatrava Pilot Travel Time األصلي لساعة للتصميمقديم هي إعادة ت 2018هذه الساعة من 
،   S C FUS 324الذاتي  ءلمسود على األطراف الخارجية. عيار اللألم تتميز بميناء بني متدرج لم 42الوردي بقطر 

من م الهراوة بتصميوعقارب عريضة مركبة الميناء أرقاًما يحمل منطقة زمنية ثانية والتاريخ مقترن بالتوقيت المحلي. تعرض 
 .من الذهب الورديكليفز إبزيم ه ؤمنيجلد باللون البني العتيق من ال. حزام براقالذهب الوردي مع طالء 

 
• 7234R-001 Calatrava Pilot Travel Time 

 اقطره يبلغ 7234R-001 (2018)كود الساعة ، فإن  Calatrava Pilot Travel Time كإصدار متوسط الحجم من
األصغر قليالً. إطارها مصنوع من الذهب  الساعاتالرجال الذين يفضلون كذلك النساء ولتلقى إعجاب  اتم تطويره ملم. 37.5

من الذهب الوردي. حزام جلد باللون البني  براقةسود رقيق باإلضافة إلى أرقام وعقارب ألالوردي يحيط بميناء بني بتدرج 
 .ورديال ذهبمن الق مؤمن بإبزيم يالعت

 

 محدودة إصدارات
 
• 5522 Calatrava Pilot New York 2017 إصدار محدود 

 قطعة بمناسبة معرض 600تم إطالق هذه الساعة ذات الساعات والدقائق والثواني في إصدار محدود من 
"Art Watches Grand Exhibition " لـ Patek Philippe  ي ذال الفهاغكميزة خاصة، فإن . و2017ي نيويورك ف

خارج  Patek Philippeة ساعات فلغألاستخدامها  ندري، وهو مادة الستانليس ستيلم مصنوع من لم 42يبلغ قطره 
المجموعات الرياضية. يشير اللون األزرق الفريد للميناء إلى طالء الطائرات األمريكية المقاتلة في الثالثينيات. يمكن االستمتاع 

 عبارة  المزين بنقشومن خالل الظهر المصنوع من كريستال الياقوت   S 324ي الملء ذات عيارال ماكينة حركةمشاهدة ب
"PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017". 

 

• 7234A-001 Calatrava Pilot Travel Time Singapore 2019  إصدار محدود 
قطعة  400من  2019 عام سنغافورة" في Watch Art Grand Exhibition " معرض تم إطالق إصدار محدود بمناسبة

 وميناء ، في غالف من الستيل  Calatrava Pilot Travel Timeمن ساعة م( لم 37.5)قطر  خاصمتوسطة في حجم 
ف الغاليكشف ظهر ، جلدالباللون األزرق الرمادي ، يذكرنا بالمناظر البحرية لجنوب شرق آسيا ، وحزام أزرق منقوش من 

 لعبارة  وتحمل نقًشا الملءذاتي  S C FUS 324 عيارماكينة العن حركة  المصنوع من كريستال الياقوت الشفاف
"PATEK PHILIPPE SINGAPORE 2019". 
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 ات الكبرىقيدعتال
 
• 5520P-001 Alarm Travel Time 

فر لسالزمنية لمنطقة ال(، يتميز هذا التعقيد الكبير ذاتي الملء بنظام 2019في عام  اكرفيق سفر بامتياز للرحالة )تم إطالقه
 تساعة والتي تضرب جرًسا كالسيكيًا بمطرقة وتعرض وقت التنبيه رقميًا. لتحقيق ذلك، ابتكر-24 تنبيهالحصري مع آلية 

. تم تنبيهآلية البخصوص طلبات براءات اختراع  أربعجزًءا. تم إيداع  574متكاملة جديدة تماًما مكونة من  الشركة ماكينة
المنطق الوظيفي لتبسيط تشغيل الساعة قدر اإلمكان. تعمل آليات األمان والعزل المختلفة على منع الضرر التفكير بعناية في 

 .غير الصحيح ماكينة نتيجة التداخليلحق بال قد الذي
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 البيانات الفنية
  

 7234G-001 كود Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Timeساعة 
 

 S C FUS 324عيار  الماكينة
 لمؤشر نهار/لي( التوقيت المحليوطن وت اليوقت) زمنيتين تينمنطقملء ذاتي. ماكينة  

 متزامن مع التوقيت المحلي، تاريخ تناظري التوقيت المحليوطن وت اليوقمنفصل لت
 

 مم( 31م ، التقويم / وحدة المنطقة الزمنية لم 27األساسية  ينةكما)ال ملم 31 القطر:

 مم( 1.58م ، التقويم / وحدة المنطقة الزمنية لم 3.32األساسية  ينةكما)ال ملم 4.9 االرتفاع:

 294 عدد األجزاء:
 29 عدد األحجار: 

 ساعة. 45ساعة حد أقصى  35حد أدنى  احتياطي الطاقة: 
 ، ملء احادي اإلتجاهقيراط 21من الذهب عيار  مركزيدوار  دوار الملء:

 (هرتز 4نصف اهتزازة في الساعة ) 28،800 التردد: 

 ®جيروماكس التوازن:

 (®السلينفار من) ®سبيروماكس زمبرك التوازن:
  غير قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:

 
 ذو وضعين: تاج  :الوظائف

 الساعة  للداخل: لملء الدفع - 

 السحب للخارج: لضبط الوقت  - 
 

 دقائق من المركز.، مصمت( وعقرب العلويعقرب ساعات للتوقيت المحلي )العقرب  العرض:
  من المركز (، مفرغالسفلى عقرب)العقرب ساعات لتوقيت الوطن 

 عقرب ثواني ماسح
 6عند الساعة تاريخ تناظري 

  
 فتحات العرض: 
 (الوطن) 8الساعة  الوطن عندت يوقتمؤشر نهار/ليل ل - 
 (محلي) 3الساعة  عندمؤشر نهار/ليل للتوقيت المحلي  - 

 
  6الساعة التاريخ عند  المصحح:

 8عند الساعة ساعة واحدة من ت المحلي في خطوات يوقتزيادة ال الضاغطات:
 10عند الساعة ساعة واحدة من ت المحلي في خطوات يوقتتقليل ال 
 دورةمن خالل ربع  تعشيق أمانعلى براءة اختراع: حاصل نظام السالمة  

 Patek Philippeختم  الدمغة:
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  المواصفات
 

 مقاوم للماءتاج الضبط مثبت بطريق الربط قيراط،  18من الذهب عيار  الغالف:
 متر  60مقاومة للماء حتى عمق

  
 ملم 37.5 القطر أبعاد الغالف:

 ملم 10.78لعرض(: إلى ظهر االكريستال من االرتفاع ) 
  

 ملم 18 العرض بين العروات: 
 مطلي باللون األزرقنحاس،  الميناء:

 براقطالء قيراط ،  18عيار  الذهب األبيض مركبة منأرقام عربية  
طالء  زرقاء ذات، ذهب ، تصميم بيتون ت المحلي،يوقتللائق دقات وساععقارب  

 براق
 طالء أبيض ذو، ذهب تصميم بيتون، الوطنت يوقات تساععقارب  
  براقطالء  ذو ستيلالمن الثواني عقرب  
 طالء أبيض ذو، شجرتاريخ ، على شكل ورقة عقرب لل 

  
تى أتقيراط ،  18إبزيم كليف من الذهب األبيض عيار  ،كحلي المع زرق، أالجلد من : السوار

ن م إبزيم كليف ة وتباينغرز مجلد باللون البني العتيق مع المن  آخرمع حزام الساعة 
 قيراًطا 18الذهب األبيض عيار 

 


