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 الجديد Patek Philippe شركةل بمبنى احتفإلمحدود ل إصدار من ساعة
 

من حصرياا  Calatravaساعة   Patek Philippe)جنيف( ، ابتكرت في بالن ليه ويتمبنى اإلنتاج الجديد في  من نتهاءإلبا احتفالا 

 الساعات. قلوب جامعيينفذ بسالسة إلى بتصميم فريد  الستانليس ستيل
 
وهناك محدودة.  اتإصدارفي  بإطالق ساعات تذكارية هااألحداث الرئيسية في تاريخ إحياء Patek Philippe شركة ليداتقأحد عد ت

إحتفال  1997في عام  ماتم تقديمه نوالذي 5029، والثاني كود مكرر الدقائق Pagoda 5500 الشهيرأولهما الكود  ،على ذلكمثالن 

الضخم  الحجم وذ، أحد أعالم اإلنتاج نتاج الجديد اإلمبنى  لشغيلإلشادة بت ويت. و-ليه-بالن فيالجديد في لمصنع الشركة  الفتتاح الرسميب

غير معهود لساعة  ميصمبت حصري من خالل تطوير اتأكيد تقاليده الشركة  ، أعادت Patek Philippeوتطوير وإنتاج ساعات بداع إل

Calatrava حصريلهذا الحدث بشكل  صممت. 
 
 

 الستانليس ستيلتذكار من 
 

المصقول ، وهي  صلبمن العريض وإطارها المحدب البغالفها  على الفور 6007A-001 Calatrava الكود الجديدتتميز ساعة هذا 

ا يمادة  يعكس تصميم الميناء  بشكل خاص.ويرنو إليها جامعو الساعت المحنكين  Patek Philippe في مجموعاتإستخدامها ندر جدا

و أ مثلثة،ال الساعات اعة بعالماتدائرة السعلى خط السكة الحديدية على شكل شريط  مقياسالل يضاهى. سواء كان  اا وجهاا ديناميكي

، (2017)جزء من المجموعة منذ عام  6006كود  Calatrava تذكرنا بساعةالتى للساعات والدقائق ة الهراو بتصميم المثقوبة العقارب

: تساهم جميع هذه العناصر في ركبةأو األرقام العربية الم 3الساعة  عندتاريخ الفتحة مع  S C 324الملء  العيار ذاتيماكينة دمج أو 

 ر اللون الرمادي. في الوقت نفسه ، يعتبءصراحة على الشخصية الفنية للمينا مرسومال تصميمرة. يؤكد الاثاإلحيوية وتكون ميناء يتدفق بال

ا  ا مميزا ة ركبرقام الماأل مع الميناء األبيض وكذلك نقوشبشكل واضح مع ابل تشطيب ساتان دائري دقيق يتق هصحبياألزرق عنصرا

 .طبقة براقةالمطلية باللون األبيض مع الذهب األبيض عقارب من وال
 

ولوجيا غامضة تشير إلى عالم التكنية هامشمالحظة الضوء ويمكن تفسيره على أنه ب"كربوني" يلعب  بتصميمفي وسطه ، يتميز المينا 

هيكل مزخرف بدقة يذكرنا باألقمشة الو اإليزيمزخرفية بيضاء ، والفائقة. ميزة خاصة أخرى: يتم تنسيق حزام جلد العجل مع طبقات 

 .ميناءلتتناسب مع مركز ال ئةالنسيجية من حيث اللون والهي
 
 
 

 ساعة 1000إصدار محدود من 
 

من كريستال  وظهر الغالفملم  40ساعة بقطر  1000في إصدار محدود من  6007A-001 Calatrava التذكاري كودتأتي ساعة ال

هو العام الذي انتقلت فيه مجموعات العمل األولى "، و2019ونقش عبارة "مصنع جديد خاصة ال  Calatravaالياقوت تحمل عالمة 

ا لهذا الفصل الجديد في تاريخ إلى مبنى إنتاج ا دائما  .Patek Philippe  الجديد. يمثل التصميم الحصري للساعة رمزا
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 رجاء اإلتصال:لمزيد من المعلومات ب
  لبيانات الفنيةا

 
 6007A-001 كود Calatrava  ساعة

 ساعة 1000إصدار محدود من 

 

 
 S C 324عيار  الماكينة

 الملء ةذاتية كيانكيمآلية  

 

  ملم 27 القطر:

  ملم 3.3 االرتفاع:
 213 عدد األجزاء:

 29 عدد األحجار: 
 ساعة. 45ساعة حد أقصى  35حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 احادي اإلتجاهقيراط، ملء  21دوار مركزي من الذهب عيار  دوار الملء:
 (هرتز 4نصف اهتزازة في الساعة ) 28800 التردد: 
 ®جيروماكس التوازن:

 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:
 

 

 تناظرى العرض:
 .يةساعات ودقائق مركز• 
 ثواني ماسحة• 

 
 :في فتحة

 3تاريخ عند الساعة • 
 

 :ذو ثالث أوضاعمقاوم للمياة  تاج الوظائف: 

  الساعةالدفع للداخل: لملء  - 

 لتصحيح التاريخالسحب للمنتصف:  -
 وقتلضبط الالسحب للخارج:  -

  
 Patek Philippeختم  الدمغة:
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  المواصفات
 

 ، مصقولستانليس ستيل الغالف:
 خاصة ال  Calatravaحمل عالمة يشفاف للعرض ظهر غالف الساعة 

 "،2019عبارة "مصنع جديد ونقش 
 بار( 3) متر 30مقاومة للماء حتى عمق 

  
 ملم 40القطر:  أبعاد الغالف:

 ملم 10.34(: اإلجمالياالرتفاع ) 
 ملم 9.07(: من الكريستال إلى ظهر العرضاالرتفاع ) 
 ملم 22العرض بين العروات:  

 
 أزرق مع حبيبات دائرية-نحاس ، رمادي الميناء:

 "كربوني" بتصميممركز بهيكل دقيق  
 المحيط علىدقائق مطبوع باللون األبيض  5مقياس  

الساعة مطبوع باللون األبيض مع عالمات خط السكة الحديدية على شكل شريط  مقياسال

 حول المركز مثلثةال
 وطبقة قيراط ، مطلي باللون األبيض، 18من الذهب األبيض عيار مركبة أرقام عربية  

 راقبطالء 
مطلي  18بيض عيار األذهب من ال،  بتصميم الهراوةعقارب الساعات والدقائق المثقبة  

 براقةبطبقة 
 عقرب من البرونز ، مطلي باللون األبيض 

 
النسيج رف ازختتخلل بيضاء  ذات نقوش ةيدويحياكة أزرق غير لمع ، -جلد العجل ، رمادي السوار:

 ، ابزيم من اإلستانليس ستيل. ببساطة
 
 


