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 في "ةريكب نغمات" ذات لها يد ساعة أول إطالق خالل من الزمن لموسيقى إتقانها على Philippe Patek تؤكد
 مظاهرها أنقى

 
 يد ساعة خالل من الحالية مجموعته بإثراء ،الساعات جمع وهواة الخبراء، من العديد توقعات ىجينيفال مصنعال يلبي
 ساعات.ال عابرأو كاملةال ساعاتال ا  أوتوماتيكي تضرب التي ،ةربيالك نغمات للغاية: ومتقنة مرغوبة صوتية بوظيفة تتميز
 دقائق ومكرر ساعة(،ال ربع ضربت )ال ةريصغ نغمات هيكمل ،يد ساعة في وجوده جدا النادر من الكبير، التعقيد هذا

 بآلية 6301P كود الكبيرة النغمات ساعة تتميز اختراع. براءة على ةحاصل ةزاقف جانبية وثواني الطلب(، عند )يضرب
 ؛ وف جراند بتقنية بالمينا مطلي أسود ميناء إلى باإلضافة البالتين من فغال في ، أجزاء 703 من مكونة جديدة حركة
 .Philippe Patek من الدقائق ةمكرر ساعاتال من الفريدة المجموعة تلك مالمح تشكيل إعادةب الساعة تلك ستقوم

 يكن لم عشر، الرابع القرن إلى تعود التى الميكانيكي. الوقت ضبط أصول من مباشرة للوقت الصوتية اإلشارة اشتقاق يتم
 كاملةال ساعاتلل الصوتية اإلشارة تضرب كانت ذلك، من بدال عقارب. أو ءمينا أوروبا مدن تزين التي للساعات

 بآليات عشر الخامس القرن في المحمولة الزنبركية البراميل ذات األولى الساعات تزويد تمي كان ما غالبا .أوتوماتيكيا
 نالقر أواخر تشهد وقد عشر. السادس القرن من األولى الجيب ساعات على أيضا هذا ينطبق أيضا. الميكانيكي الدق
 أوائل يف تالها ،- ةالساع عاربأل كمكرر البداية في - الطلب عند الوقت تضرب التي األولى اآلليات ظهور عشر السابع
 الحرفيين يعجم من الساعات صانعي نقابة قواعد تطلبت عشر، الثامن القرن في جنيف فيو ق.ائدقال مكررات التالي القرن
 أن هذا يوضح .الساعة ربع مكرر صناعة خالل من مهاراتهم إظهار محترفين ساعات صانعي يصبحوا أن أرادوا الذين
 .المتقدمة الساعات صناعةب معرفةال على ناجحا دليال يعتبر تكان للوقت الصوتية اإلشارة إتقان

 Philippe Patek اتاختصاص همأ

 بداية.ال منذ رائعة ساعات إنتاج في جنيف، في الساعات صناعة تقاليد في بالكامل المتجذرة ،Philippe Patek بدأت
 ةساع وهي يومياتها، دفتر في النوع هذا من ساعة أول الشركة دخلتأ تأسيسها، من أشهر أربعة بعد ،1839 سبتمبر في

 وجكتال ذكر كبير. ضربات ذات جيب ساعاتل جديدة تسجيالت دفترال نفس في ظهر ،1850 عام في مكرر. ذات جيب
 ضربال أعمال ذات "الساعات و "المكررات" األول( العالمي )المعرض لندن في 1851 لعام الكبير" "المعرض

Patek  من جيبال ساعات ىأول 1860 عام في ذلك تبع .Philippe Patek تخصصات من باعتبارها األوتوماتيكية"
Philippe ةعالسا أرباع مكررات ذات ساعاتال من المزيد عشر التاسع القرن خالل ثم الدقائق، مكررات ذات، 
 Philippe Patek أثبتت المدهشة، بساعاتهاو ين،العشر القرن أوائل في لدقائق.ا ومكررات دقائق، خمسال ومكررات

 .الكبيرة النغمات – .صيالاتفو دقة مظاهرها أكثر في سيما ال الساعات، صناعة فن في سباقة باعتبارها بالتأكيد نفسها
 يمكن اليوم، المكسيكيين. النبالء أحد ال،جري دوق إلى 1910 عام في "Regla de Duc" الشهيرة الجيب ساعة بيعت

 تميزي الذي دقائقال مكرر إلى باإلضافة وصغيرة كبيرة نغمات على شتملت .Philippe Patek  متحف في ابه اإلعجاب
 النغمة للحن مطابقة تكون تكاد ،صنوج خمسة على بن بيج ساعة برج لحن نتاجإل إعادة في وستمنستر لحن طالقبإ



 

 

 

Page 2 

 

 

 اكاردب وارد جيمس األمريكية السيارات صناعة ائدلر تصنيعها تم التي المعقدة 13 الـ الساعات تضمنت .المكتوب األصلية
 تسليمها )تم فلكية مؤشرات عرضو دقائق مكرر ذات Philippe Patek جيب ساعة أول 1927 و 1910 عامي بين
 جصنو أربعة على وستمنستر لحن تضرب واحدة بينها من كبيرة، نغمات ذات ساعات إلى باإلضافة (1927 عام في
 هنري التحف وجامع الثري نيويورك مصرفي إلى تسليمها تم التي "Graves" الشهيرة الجيب ساعة بقيت (.1920)

 24 الـ مضاعفاتها تشتمل .1989 عام حتى العالم في تعقيدا المحمولة الساعات أكثر ،1933 عام في جونيور جريفز
 يف .المنبه ظيفةو وستمنستر، لحن مع قائدق مكرر وصغير، كبير نغمات :صنوج 5 ىعل تضرب صوتية وظائف على
 ساعة أول الشركة قدمت 1916 عام وفي اليد، ساعة حجم ئمتالل المكرر آليات تصغير إلى المصنع سعى نفسه، الوقت

 .السيدات لمعصم البالتين من وسوار غالف ذات دقائق خمس مكرر - صوتيا وقتال ضربت يد

 الدقائق مكررات نهضة

 من كان الذي 89 العيار أطلقت حيث لتأسيسها، 150 الـ السنوية بالذكرى Philippe Patek احتفلت ،1989 عام في
 في الفنية التحفة لهذه 33 الـ التعقيدات تشتمل قرن. ربع من ألكثر العالم في تعقيدا المحمولة الميكانيكية الساعات أكثر

 اتاعالس نهضةب حتفاءاإل هذا في .صنوج أربعة على دقائق ومكرر ةالصغيرو ةالكبير نغماتال على الساعات صناعة
 قائللدق ةمكرر ماكينة أول ىه R 27 عيارال ماكينة .يدال ساعات تكرارمب أيضا Philippe Patek تشيد الميكانيكية،

 من ستيرن فيليب السابق شركةال رئيس كان تذكاريين. يد ساعتي في دقت ،الشركة داخل بالكامل صنعهاتو تطويرها تم
 لذيا المركزي الطرد ضابط بإستخدام الضرب وظائف حد ابعد الى حسن و الساعة ميزان مثبت من تخلصوا من أول بين
 عام في مرة ألول Philippe Patek لدى المركزي الطرد ضابط ظهر عشر. التاسع القرن أواخر في اختراعه تم

 .R 27 بالعيار ينتمجهزال - 3974 الكود و 3979 الكود - التذكاريتين والساعتين 89 عيارال ماكينة في 1989

 اليوم،و .Philippe Patek مجموعات في تفضيلية بمكانة الدقائق مكررات ستتمتع السنين، مدار على الزخم. إطالق تم
 واءس تظم،المن الشركة إنتاج في اليد ساعات اتاختيار من عريض قطاع الدقائق مكررات لكشت ،الموديالت عشرات مع

 ،عالمي توقيت راف،جكرونو دائم، تقويم )توربيون، التعقيدات من المزيد مع مدمجة أو مجردة اتمكرر موديالت كانت
 إلخ(.

 الصوتية التحديات احتلت وقد ،ةناالرن Philippe Patek اتلساع جديدة والدة يمثل الذي 1989 المحوري العام منذ
 21) الوجهين ذات Caliber Star 2000 الجيب ساعة صنعت أخريين. استثنائيتين ساعتين في بارزة مكانة أيضا
 على روستمنست نغمات ضرب آللية الساعة عستت ،الحجم بهذا غالف في مرة وألول الجديدة. األلفية بدأ علنلت تعقيدا(
 ائقالدق مكرر يجعل وصحيح. كامل بشكل - لندن في البرلمان مبنى برج لساعة األصلي اللحن تعزف صنوج خمسة

 2001 عام في تقديمها تم التي Tourbillon Moon Sky ساعةف المقابل، وفي لألذن. احقيقي حفال الكبيرة والنغمات
 متحرك سماوي مخطط يتميز ، 12 الـ  تعقيداتها بين منو .Philippe Patek صنع من وجهين ذات يد ساعة أول هي

 الكاتدرائية. صنوج على دقائق ومكرر

 الرائدة master grand  نغمات

 مجال في أخرى نوعية قفزة Philippe Patek قدمت ، الشركة لتأسيس 175 الـ  الذكرى مع تزامناو، 2014 عام في
 في اتصميمه تم وجهين. ذات يد ساعة ،Chime Grandmaster 5175 الكود ساعة إطالق كان الصوتية. التعقيدات

 مع حظيالل الدائم والتقويم الدقائق، ومكرر والصغيرة، الكبيرة نغماتال ذلك في بما تعقيدا، 20 بين جمعتو نماذج، سبعة
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 لمحددا التنبيه وقت يضرب صوتي تنبيه اختراع: براءة على حاصالن عالميان وظهوران أرقام، أربعة من السنة عرض
 كبيرة نغمات ذات Philippe Patek يد ساعة أول تعتبر الحالي. التاريخ عن صوتيا يعلن الذي التاريخ مكرر و قا  مسب
  .2016 عام في اديةتيعاإل المجموعة من جزءا 6300 الكود أصبح قدو .الشركة من تعقيدا اليد ساعات أكثر أيضا هي
 الساعات صناعة في كفاءتها إلظهار الفرصة 2014 عام في Philippe Patek لشركة السنوية الذكرى أتاحت كما
 عرض مع Hour Jump Chiming 5275 الكود كان حيث محدود. إصدار في أخرى تذكارية ساعة مع النغمات ذات
 ساعة. كل بداية عند األوتوماتيكى الصوتى الضرب إلى باإلضافة والثواني والدقائق للساعات فزاق

 6301P كود Sonnerie Grande ساعة

 ساعة الكودمن هذا الزخم إلثراء مجموعتها المعتادة بتحفة من التصغير والكمال الصوتي:  Patek Philippeاستفادت 
6301P Sonnerie Grande ماتالنغ. هذا التعقيد الكبير هو أول ساعة يد من صنع الشركة تقدم الكبيرة( )النغمات 
انتظاره  طال احدث فقد كانصغيرة ومكرر دقائق.  نغماتمثال على تعقيدات الساعات في أنقى صورها، تكملها ك الكبيرة

 من قبل عشاق الساعات.

من  300عيار المنبثقة من  تعتبرجديدة  ماكينة Patek Philippeكما هو متصور، طورت  الكبيرة النغماتلتنفيذ 
Grandmaster Chimeعيار ال، فإن 703 البالغا أجزائهعدد . نظرا لGS 36-750 PS IRM  مضغوط يعتبر

م(. واحدة من أكبر الصعوبات التقليدية لمهندسي لم 7.5م؛ االرتفاع: لم 37بشكل ملحوظ لمثل هذه اآللية المعقدة )القطر: 
ند الطلب شغيلها ععلى عكس مكررات الدقائق التي يجب توهي إتقان تدفقات الطاقة واحتياطيات الطاقة.  ةريالكب النغمات

إلى قوة احتياطية كافية إلصدار العدد المطلوب من تحتاج  ةريالكب النغمات فآليةعن طريق تشغيل شريحة أو دافع، 
 الضربات الزمنية تلقائيا بجودة صوتية موحدة.

جنبا مزدوجين ين زنبركيبرميلين  GS 36-750 PS IRMعيار ال Patek Philippeلمواجهة هذا التحدي، منحت 
 24ساعة للحركة و  72، أحدهما للقطار الجاري واآلخر آللية الرنين. يوفر هذا التكوين احتياطي طاقة لمدة إلى جنب

ساعة ألعمال الضرب. احتياطي الطاقة لمدة ثالثة أيام للحركة هو ما يمكن توقعه من ساعة حديثة يتم ارتداؤها يوميا، 
. يسمح احتياطي الطاقة على مدار في مركز اهتمامها العميل تضع ىالت Patek Philippeتماشيا مع فلسفة اإلبداع لدى 

يوم كامل وبفضل خاصية عزم  على مدى ةساعالع اربأكاملة والساعات الساعة ألعمال الضرب للساعة بضرب  24
تاج للداخل ال مع دفعمزدوجين الضمن كثافة الصوت المثلى. يتم لف البرملين النابضين الرئيسيين تالدوران الموحد 

 أعمال الضرب. تتميز لملء آليةوعكس اتجاه عقارب الساعة  الجارىالقطار ملء آليه وتدويره في اتجاه عقارب الساعة ل
 لتجنب اإلجهاد المفرط. مانع إنزالقالنوابض الرئيسية األربعة ب

 ثالثة صنوجعلى  أعمال الضرب

منخفضة، متوسطة، عالية. يتطلب هذا  :ثالث صنوج كالسيكية Patek Philippeفيما يتعلق بأعمال الضرب، اختارت 
الصنوج. كما أنه يعقد عمل صانع الساعات عند  التى تضرب على إثنين فقط منالخيار التقني طاقة أكثر من األنظمة 

ه الخبراء. متصلة بالحركة، إليع لطتاألسطوري" الذي ي Patek Philippeضبط كل جرس حتى يخلق الثالثة "صوت 
ة ينكماو الأ فالغيجب أال تلمس الصنوج الثالثة بعضها البعض أو أجزاء أخرى من البرغم تثبيتها فى ذات الماكينة فال 

 غماتللنالحجم والكتلة ضربة موحدة  في على الرغم من المساحة المدمجة التي تحوم فيها. تضمن ثالث مطارق متطابقة
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 Patek Philippe خبراتألنه من الصعب إتقانه صوتيا ويتطلب  كذلكتحديا  غالفالثالثة. يمثل اختيار البالتين كمادة ال
 التي يتم نقلها في التصنيع من جيل إلى آخر.الفنية 

-فضةمنخ-ساعات بتسلسل ثالثي الضربات عاليةالع اربأالنبرة، و ةمنخفض صنوجالساعات على  إشارة ضربيتم 
 45دقيقة( مرتين وللربع الثالث ) 30ة( مرة واحدة، وللربع الثاني )دقيق 15متوسطة. يصدر اللحن لربع الساعة األول )

اعة. بفضل سالع اربأعدد الساعات المنقضية، ويتبعه عدد  أوتوماتيكيادقيقة( ثالث مرات. كل تسلسل ربع ساعة يسبقه 
عدد الضربات إلى مجموع الضرب، يصل إجمالي الخاص بأعمال مزدوج الالطاقة المخزنة في برميل النابض الرئيسي 

يضرب الساعات  حيث"؛ ةصغير نغماتالضرب " حالةساعة. يمكن للمالك أيضا تحديد  24ضربة في  1056مذهل يبلغ 
ألشارة ايتم إيقاف تشغيل ضرب  حيث وضع "الصمت"، أوساعة. الع اربأكاملة لكنه يحذف تكرار الساعات عند ضرب ال

 تماما. بشكل تلقائي الزمنية

 "ةالصغير النغمات" حالة وجدت .6 الساعة موضع عند الغالف رابط في منزلق مفتاح طريق عن الضرب حالة ياراخت يتم
 وضوعم هي الخاصة الميزة هذه اليمين. على "الصمت" ووضع المنتصف في "ةيركبال النغمات" حالةل ةمجاور اليسار على
 وتفعيل اختيار تتيح آلية وتصف Chime Grandmaster Philippe Patek لـ بالفعل تطويرها تم اختراع براءة
 وات.الخط هذه لتنفيذ تبديل مفتاحي إلى حاجة هناك كانت السابق، في واحدة. شريحة من مفتاح طرق عن الضرب حالة
 ةالصغير لنغماتل الكامل بالعزل تسمح ،Chime Grandmaster أجل من أيضا تطويرها تم أخرى، اختراع براءة
 التاج يف الدفع زر على بالضغط الدقائق مكرر تشغيل يمكن الطلب، عند الطاقة. استهالك يمنع مما ، "الصمت" وضع في
 لضرباتا ثالثية بتسلسالت واألرباع منخفضة، نغماتب الساعات عدد تضرب فإنها لذلك، إستجابة .3 الساعة موضع عند
 لى.األع نغماتبال على األخير الساعة ربع منذ انقضت التي دقائقال وعدد (،كبيرةال نغماتال وضع في الحال هو )كما
 "الصمت". وضع على الشريحة ضبط كان ما إذا حتى وقت، أي في الدقائق مكرر تشغيل يمكن

 حاصلة على براءة اختراع ةزااني قفوث

 أضاف ،Chime Grandmaster Philippe Patek الكبيرة النغمات لساعة 300 العيار صياغة ةعادبإ مواق عندما
 .لقب من كبيرة نغمات ساعة مع يحدث لم والذي زة،االقف للثواني صغيرا عرضا الشركة في والمصممون المهندسون
 ساعة Hour Jump Chiming 5275 الكود ،175 الذكرىب الخاص ديلمولل األربع االختراع براءات من اةمستوح
 على نظامها يعتمد ال المبتكرة. ةزاقفال انيوثال آلية 6301P  الجديد كودال منحب وقامو ،ةزاقفال اتساعال ذات النغمات
 ثانية، كل يفور بشكل العجلة قطار تحرر والتى تحرير ورافعة عجالت لىع تحتوى هامن بدال ولكن كالمعتاد القفز يايات
 جديدا وجها قدمي 6301P نغماتال ساعةل الجديد الكود فإن وهكذا، والتحكم. التنظيم في أسهل الطاقة استهالك يجعل مما

 ثانية من في الدقائق مقياس شريط طول على عين غمضة في يقفز .6 الساعة موضع عند يجانبال الثواني بعقرب يتميز
 كودال فيديست الوقت. ضبطل القديمة الساعات صناعة ورش في تستخدم كانت التي المنظمة بالساعات انذكري أخرى، إلى

 مةالمصم التذكارية الساعات وإنتاج تصميم في المكتسبة األفكار وأحدث الكاملة التجربة من أيضا 6301P  الجديد
 .Philippe Patek شركةل 175 الذكرى بمناسبة

 بشكل استثنائي ماكينة معقدة اءبن

 كريستال من شفافال الغالف ظهر خالل من به اإلعجاب يمكن الذي - IRM PS 750-36 GS الجديد العيار يفي
 المعدل )دقة التقنية تالماالمع على هذا ينطبق .Philippe Patek لختم الصارمة المتطلبات بجميع - الياقوت
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 Philippe Patek في أنه حقيقة هذا يوضح أخرى، مرة الفردية. للمكونات والجذاب النهائي التصميم وعلى واالعتمادية(
  ستوىم على يكونو أن يجب والميناء لغالفل بالنسبة الحال ذلكوك ، وأناقتها جمالها من الحركة تعقيد يقلل أال يجب ،

 برميليال الجسر وخاصة الحركة، جسور لتصميم خاص اهتمام تكريس تم ستيرن. تيري شركةال لرئيس الصارم التدقيق
Patek  تقدمه ما انادر أمر وهو التوازن(، )جسر يالعرض توازنال زندو الكبيرة( النغمات ساعات في رئيسي )عنصر

Philippe في ماب األخرى، الجمالية التفاصيل من العديد الخبراء سيكتشف ممتعة. بصرية ونسبا آمنا موضعا يضمن 
 باتشطيبت الوقت ضربات سرعة ينظم الذي المركزي الطرد ضابط تزيين تم صقلها. يصعب التي العديدة الزوايا ذلك

 يياو ،®جيروماكس بميزان المذهلة الحركة هذه تقريب يتم للمراقب. اآلن تظهر والتي رائع بشكل ومصقولة ناعمة
 الجزء ضعو تم بهم. الخاصة والمطارق ، الماكينة حول الملتفة الثالثة والصنوج ، ®السلينفار من ®سبيروماكس التوازن
 ميكانيكي معال عن رائعة لمحة ليقدم الحركة من بالقرب لالنعكاس المضاد الياقوت كريستال من المصنوع الشفاف الخلفي
 الساعة. مع أتىي صلب بالتيني بظهر استبداله يمكن دقيق.

 كسوة: حديثة وأنيقةال

 على ينص الذي األساسي Philippe Patek لمبدأ ووفقا ببراعة، 6301P Sonnerie Grande الجديد الكود يتميز
 ساعة من ىمستوح البالتيني الغالف اليومية. المواقف في أيضا ممتعا يكون أن يجب ةالكبير اتالتعقيد ساعات ارتداء أن

 منحنياته في والتوازن الدقة عن يعبر وهو ،2015 عام في هاتقديم تم التي 5370  كود ةالثاني أجزاء رافجكرونو
 التشطيب ذات الغالف وأجنحة قليال المحدب قوتاليا زجاج من مثالي النتقال المقعر اإلطار مع المستديرة، وخطوطه
 هذه في الماس من صغير ترصيع على يحتوي فإنه البالتينية، Philippe Patek ساعات أغلفة جميع مثل .يالساتان
 الضرب. أعمال حالة الختيار منزلقال مفتاحالب مشغول المعتاد 6 الساعة موضع ألن 12 الساعة عند الحالة

 وداألس الميناء على سيما وال النادرة، اليدوية شغالواأل بالحرفية يتعلق فيما مهاراتها من Philippe Patek استفادت
 ذهبال من الشجر أوراق شكل على وعقارب ،المركبة وبريجي وأرقام "جليدية"، نهائية بلمسة فو جراند ميناب المطلي
 نفس يف والمعاصر الكالسيكي للوجه ديناميكية لمسة قليال المائلة بريجو أرقام تضيف .براق بطالء المطلى األبيض
 جنب إلى جنبا ضعها مع في جيد بشكل 6 الساعة موضع عند جانبيةال والثواني والدقائق الساعات عرض تناسبي .الوقت
 بالنقوش ةمحدد دائرية نصف بمؤشرات 9 و 3 الساعة موضع عند النغمات وضرب للحركة الطاقة احتياطي اتمؤشر مع

MOUVEMENT )الحركة( و SONNERIE )يمقاستب يدويا مخيط المع أسود حزام على الساعة رتدىت )النغمات 
 للطي. قابل ومشبك مربعة

 رنان جديد فصل

 على الباب لفتح Philippe Patek شركةل الفرصة 1989 عام في الدقائق ةمكرر اليد ساعات إطالق إعادة أتاحت 
 ،2014 السنوية الذكرى في Chime Grandmaster تقديم مع الحديثة. المكررة الساعات عودة أجل من مصراعيه

 إلى هاإنتاج من يحد تعقيدها أن من الرغم )على ةعتيادياإل المجموعة من كجزء .6301P الجديد كودال ساعة اآلن ايليه
 من الكثير - رةالكبي النغمات مجال في الجديدة للتطورات الطريق يمهد جديدا فصال التصنيع فتح فقد سنويا(، قطع بضع
 الوقت. لموسيقى المتحمسين والهواة الخبراء جميعل صوت،وال الجمال في البهجة
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 الكبيرة النغمات 6301P Sonnerie Grande الجديد كودات الستة للتعقيدال

 الكبيرة النغمات. 1

 ةصغيرال النغمات. 2

 مكرر الدقائق. 3

 . مؤشر احتياطي طاقة الحركة4

 النغمات . مؤشر احتياطي الطاقة ألعمال الضرب5

 ةزاثواني القفال. 6

 

 براءات االختراع

 

  (CH 704950 B1)براءة اختراع في وضع الصمت  النغمات الكبيرةعزل • 
 استهالك الطاقة. منعتماما عن تدفق الطاقة وت النغمات الكبيرةفي وضع الصمت ، تعمل هذه اآللية على عزل . 

 
  (CH 706080 B1)براءة االختراع النغمات  ضرباختيار وضع • 

رافعة واحدة ومفتاح منزلق استخدام ، صمت( ب نغمات كبيرةصغير ، نغمات تتيح هذه اآللية اختيار وضع الضرب )
 لهذه العملية.إلى مفتاحي تبديل للشرائح سابقا واحد. كانت هناك حاجة 

 
 (CH 707181 A2)براءة اختراع زة اقفالاني وثالعرض القفز مع عجلة • 

ال تتطلب هذه اآللية المبتكرة لعروض القفز زنبركات ورافعات ، ولكنها تستخدم بدال من ذلك عجالت ورافعة تحرير 
زة هذا النظام لطاقة. ميلوحيد رجوع ملفوف كعنصر  بيايقطار العجلة على الفور كل ثانية ، وتتميز ي تقوم بتحرير توال

 لتنظيم والتحكم.في الهي أنه يجعل استهالك الطاقة أسهل 

 
 

 الجديدة، يرجى زيارة 6301Pلمزيد من المعلومات حول جراند سونيري

https://www.patek.com/ar/6301الشركة/أخبارp-ref-sonnerie-/grande 
  

https://www.patek.com/ar/الشركة/أخبار/grande-sonnerie-ref-6301p
https://www.patek.com/ar/الشركة/أخبار/grande-sonnerie-ref-6301p
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 الرئيسية التواريخ :اتالنغم ذات Philippe Patek ساعات

 

 1839 سبتمبر  4
 فحص" "إعادة مع وقت مكررة جيب ساعة ، (81 )رقم الشركة من اتنغم ساعة ألول اليومية دفترب تسجيل أول إدخال
 .باتيك دي نوربرت ألنطوان األول التجاري الشريك ، تشابيك فرانسوا نفذها نهائية( وتعديالت كامل )فحص

 
1850 
 الكبرى اتنغم ذات جيب ساعات ألول اليومية دفترب تسجيل

 
1860 
 الدقائق مكررة جيب ساعات ألول اليومية دفترب تسجيل

 
1910 
 مسةخ على وستمنستر لحن تضرب والتى الدقائق ومكرر ةصغيروال الكبيرة النغمات ذات "Regla de Duc" جيب ساعة
 صنوج

 
1916 
 دقائق. خمس مكرر مع للسيدات موديل ،النغمات بآلية Philippe Patek من يد ساعة أول

 
1920 
 اتالسيار لمصمم صنعت ، دائم تقويم ذات ، صنوج أربعة على وستمنستر لحن تضرب ، كبيرة نغمات ذات جيب ساعة
 باكارد وارد جيمس

 
1924 
 سرعةال مثبت مخترع ، تيتور رالف الكفيف السيارات لمهندس بيعها تم ، دقائق مكرر ذات Philippe Patek يد ساعة أول
 

1927 
 جيمس السيارات لمصمم صنعت ، سماوي( )مخطط فلكية وعروض دقائق مكرر ذات Philippe Patek جيب ساعة أول
 باكارد وارد

 
1933 

"Graves" دقائق ومكرر ةصغير نغمات و كبيرة ونغمات صنوج 5 و تعقيدا 24 ذات جيب ساعة ، الفائق التعقيد ساعة 
 منبهو وستمنستر ولحن

 
1939 
 541 كود ، البالتين من نوعها من فريدة قطعة ، دائم وتقويم دقائق مكرر ذات Philippe Patek يد ساعة أول
 

1982 
 ، نوعها من فريدة قطعة ،الضاغط أحادي رافجوكرونو  دائم وتقويم  دقائق مكرر ذات Philippe Patek يد ساعة أول
 3615 كود
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1983 
 (GC’’’20 )عيار دائم وتقويم الثواني أجزاء رافجوكرونو دقائق ومكرر كبيرة نغماتب مزودة 1/920 كود الجيب ساعة

 
1989 
 المكررة الساعات وإحياء Philippe Patek شركةل 150 الذكرى

 الدقائق ومكرر ، ةصغيروال الكبيرة النغمات ذلك في بما ، تعقيدا 33 ، العالم في تعقيدا المحمولة الساعات أكثر ، 89 عيار •
 خامسال الصنج على ومنبه ، صنوج وأربعة ،
R 27 ) دائم تقويم على تحتوي 3974 و (PS 27 R) 3979 ودوالك اليد لساعات R 27 عيار الدقائق مكرر إطالق •

Q) 
 

2000 
 كرروم الكبيرة النغمات إلى باإلضافة الفلكية عروضال ذلك في بما ، تعقيدا 21 ذات Caliber Star 2000 الجيب ساعة
 صنوج خمسة على وستمنستر لحن يضرب دقائق

 
2001 
 ذلك في بما ، تعقيدا 12 ذات Philippe Patek من ينوجه ذات يد ساعة أول ، Tourbillon Moon Sky 5002 كود

 الكاتدرائية صنوج مع الدقائق ومكرر الفلكية العروض
 

2011 
 7000 كود ، المعاصرة المجموعة في دقائق مكرر ذات نسائية يد ساعة أول
 

2014 
 Philippe Patek شركة نشأةل 175 الذكرى

 ،للعكس قابل غالفها وجهين ذات Philippe Patek ساعة أول ، Chime Grandmaster 5175  الكود إطالق •
 منبه الم:الع في مرة ألول االختراع براءات من واثنين دقائق ومكرر صغيرالو كبيرال النغمات ذلك في بما ، تعقيدا 20 تحمل
 الطلب عند التاريخ عن صوتيا يعلن تاريخ ومكرر ، مسبقا هديحدت يتم الذي الوقت يضرب صوتي

 أوتوماتيكيا تضرب ضرب آلية ، ةزاقف وثواني ودقائق ساعات يعرض ، Hour Jump Chiming 5275 رىاذكالت كودال •
 ساعة كل بداية عند
 

2016 
 6300 الكود اديةتيعاإل المجموعة في Chime Grandmaster ساعات تقديم

 
2018 
 العالمي التوقيت دقائق مكرر Philippe Patek 5531 من كود أول

 
2019 
 Philippe Patek معرض بمناسبة Tourbillon Repeater Minute الدقائق مكرر توربيون 5303R الكود إطالق
 الساعة وجه على الميناء جانب على مرئية رنين آلية يحمل Philippe Patek من دقائق مكرر أول ، سنغافورة في الكبير

 
2020 
 Sonnerie Grande 6301P الكبيرة النغمات كود إطالق
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  البيانات الفنية

 

 Philippe Patek  من 6301P Sonnerie Grande كود

 

 IRM PS 750-36 GSعيار  الماكينة

. ثواني صنوج 3، مكرر الدقائق على ةريصغكبيرة و نغماتيدوي.  ملءميكانيكية ذات  ليةآ 
، صمت(. مؤشرات احتياطي كبيرة  نغماتصغير ،  نغماتالضرب ) حالة. مؤشر ةزاقف

 الضرب.الطاقة للحركة وأعمال 
 

  ملم 37 القطر:

   ملم 7.5 االرتفاع:

  703 عدد األجزاء:

 95 عدد األحجار: 

 ساعة  72 : الماكينة احتياطي طاقة

 ساعة  24 : أعمال الضرب احتياطي طاقة

 (هرتز 3.5نصف اهتزازة في الساعة ) 25200 التردد: 

 ®جيروماكس التوازن:

 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

 

 ذو وضعين: تاج الوظائف: 

لملء آلية الضرب )اللف  الدفع للداخل: لملء ماكينة الساعة )اللف في إتجاه عقارب الساعة( • 
  في عكس إتجاه عقارب الساعة(

 السحب للخارج: لضبط الوقت  • 

 

  العرض:
 عقارب ساعات ودقائق مركزية• 

 6عند موضع الساعة  ةزاقف جانبيةثواني •  

 9طاقة الحركة عند الساعة  احتياطي•  

 3عند موضع الساعة  الضرباحتياطي طاقة أعمال •  

  

 يقوم بتشغيل مكرر الدقائق 3زر في التاج عند الساعة •  عناصر التحكم: 

، كبيرة  نغماتصغير ،  نغمات) ختيار حالة الضربإل 6مفتاح جانبي عند موضع الساعة •  
 صمت(

 Patek Philippeختم  الدمغة:
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  المواصفات

 

 12بين العروات عند الساعة توب ويسلتون النقي مع ماسة  950بالتين  الغالف:

 غير مقاوم للماء ومحمي ضد الرطوبة والغبار 

  ظهر صلب قابل للتبديلمتاح من كريستال الياقوت و الغالفظهر  

 

 ملم 44.8القطر:  أبعاد الغالف:

 ملم 12االرتفاع:  

  
 

  "جليدية" نهائية بلمسة فو جراند ميناب مطلي أسود الميناءقيراط ،  18ذهب عيار  الميناء:

 قيراط 18من الذهب األبيض عيار  مركبة وبريجي أرقام 

 .براق طالء ذو األبيض الذهب من الشجر أوراق شكل على عقارب 

" من الذهب األبيض ، مقياس خنجر" بشكلمع عقرب  6عند موضع الساعة جانبية الثواني ال 

 يثوان 10 لـ براقةحديد مطبوع بعالمات السكة بشكل شريط الالثواني 

 دقائق 5 براقة حديد مطبوع بعالماتالسكة بشكل شريط المقياس الثواني  

طاقة " من الذهب األبيض لمؤشرات احتياطي الطاقة للحركة والشعرةعقارب من نوع " 

 الضرب

 

المع ، مع مشبك قابل للطي من  أسودتمساح ذو أقسام كبيرة مربعة،  حياكية يدوية ، جلد  السوار:
  بالتينال


