بيان صحفى
باتيك فيليب  ،جنيف
أكتوبر 2020
وجه جديد لتشكيلة  ، Twenty ~ 4ساعة  Patek Philippeللسيدات ولدت لترافق كل لحظة من حياة المرأة العصرية
تعمل الشركة على تعزيز جاذبية مجموعتها  Twenty~4الخاصة حصريًا بالسيدات مع تفسير جديد لموديل الكوارتز األصلي
"مانشيت" أو طراز السوار من الصلب لعام  .1999فهي تطلق نسختين جديدتين مزينتين بأرقام عربية مركبة من الذهب األبيض
وعالمات ساعات على شكل شبه ال منحرف من الذهب األبيض .تم تصميمها لتكون رفيقة أنيقة لكل جانب من جوانب أسلوب الحياة
النشط ،ساعة  Twenty~4كود  4910/1200A-001ذات ميناء أزرق بنقش بزوغ الشمس وكود  4910/1200A-010ذات
ميناء رمادي بنقش بزوغ الشمس ،تظهر أكثر من أي وقت مضى كنماذج مثالية لألناقة األنثوية الخالدة.
منذ عام  ، 1839والساعات النسائية تحتل مكانة بارزة بإستمرار في مجموعات  Patek Philippeسواء كانت ساعات الجيب أو
الساعات المعلقة في القرن التاسع عشر أو ساعات اليد التي ظهرت ألول مرة في أوائل القرن العشرين .تتعلق العديد من المعالم البارزة
في تاريخ الصناعة أيضًا بساعات السيدات  ،مثل أول ساعة يد أصلية صنعت في سويسرا  ،تم إنتاجها لكونتيسة مجرية في عام 1868
 ،وأول ساعة يد رنانة من الشركة  ،وهي عبارة عن مكرر خمس دقائق صغيرة في غالف من البالتين مندمج معه سوار عبارة عن
سلسلة  ،في عام .1916
كالسيكية حديثة
في عام  ، 1999عززت  Patek Philippeروابطها المميزة مع عشاق الساعات األنثوية من خالل إطالق مجموعتها األولى
المخصصة حصريًا للسيدات  .كان الهدف هو تلبية طلب المرأة المستقلة النشطة التي ترغب في ساعة ذات شخصية حازمة قادرة على
التكيف مع أسلوب حياتها الحديث .ساعة تعبر عن األناقة الخالدة تكمل مالبس عملها العصرية ومالبس السهرة األكثر أناقة .تكون رفيقتها
في كل مناسبة  ،تجمع بين التصميم المعاصر والتميز التقني والحرفية الخالصة.
تم تصميم ساعة  Twenty ~ 4الجديدة  ،كما يوحي اسمها  ،لكل ساعة من النهار والليل  ،في العمل  ،في المنزل وأثناء األنشطة
الترفيهية  ،وتميزت بتصميمها األصلي " مانشيت" المستوحى من فن آرت ديكو ،بغالفها المستطيل المحدب تتبع حنايا المعصم األنثوي
وسوار معدني يبعث شعور استثنائي بالنعومة والراحة.
تتمييز الموديالت الثالثة األولى من ساعة  Twenty ~ 4لعام  ( 1999أكواد  )4910/10Aأيضًا بفكرة اقتران الصلب بالماس ،وهو
ارتباط فريد في ذلك الوقت  ،حيث تم وضع األحجار الكريمة في صفين إلبراز الشكل المستطيل لغالف من مستويين .يرصع الميناء
الرقمين الرومانيين المركبين  XIIو  VIوعالمات الساعات من الماس  ،وظهرت في ثالث خيارات لونية" :أسود إلى األبد" و "رمادي
أبدي" و "أبيض خالد" .شهد إطالق هذه الساعة الجديدة المخصصة للسيدات فقط حملة إعالنية حديثة وأنيقة  ،تحت شعار "من ستكونين
خالل الـ  24ساعة القادمة؟" تسلط الضوء على تنوع الساعة .عزز إطالق ساعة  Twenty~4من فكرة السيدات عن Patek
ارا
 Philippeكعالمة تجارية ذات صلة مباشرة وجذابة بهن .ذكرهم بأن الشركة ال تقوم فقط بتطوير وتصنيع الساعات األكثر ابتك ً
وتعقيدًا من الناحية الفنية ولكن أيضًا تلك الساعات األكثر جماال ورقيا.
نجاح عظيم
بفضل هويته القوية وتصميمه الذي وضع خصيصا ليالئم حياة السيدة الحديثة المتميزة  ،حقق موديل "مانشيت" لساعة Twenty~4
الكوارتز نجاحا كبيرا منذ البداية وقد كان على مدى العقدين الماضيين أحد أكثر الموديالت مبيعا .وعلى مر السنين  ،ظهرت الساعة من
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الذهب الوردي والذهب األبيض  ،مع ألوان أخرى للميناء (البني واألزرق)  ،وبحجم صغير يكمل الموديالت المتوسطة  ،مع سوارات
من الساتان  ،وفي إصدارات مجوهرات مبهر (بما في ذلك اثنان مزودان بآليات ميكانيكية ذات ملء يدوي) وموديل من الذهب األصفر
بدون ماس على الغالف .ينظر إليها اآلن على أنها تجسيد للنمط الكالسيكي الحديث  ،فقد مثلت  Twenty~4للعديد من النساء حقهن
في الدخول إلى عالم  ، Patek Philippeفهي عززت مكانة الشركة كالعب رئيسي في سوق الساعات النسائية ومهدت الطريق
لتوسيع خطوط اإلنتاج األخرى للسيدات  ،مثل  ، Calatravasباإلضافة إلى التعقيدات المفيدة في الحياة اليومية (التقويم السنوي،
ساعات المنطقة الزمنية ،الكرونوجراف) وحتى التعقيدات الكبرى (التقويم الدائم  ،كرونوجراف أجزاء الثواني ومكرر الدقائق).
زمن ساعة Twenty~4 Automatic
في عام  ، 2018استجابت  Patek Philippeالهتمام النساء المتزايد بالساعات الميكانيكية من خالل إطالق ساعة Twenty~4
 .Automaticحيث اليزال يحتفظ السوار بنفس التصميم الحصري  ،مع الروابط المركزية العريضة والمحدبة بلطف  ،تحيطها
روابط خارجية رقيقة من مستويين  ،تتحرك تلك الساعة كود  7300من خالل ماكينة ذاتية الملء عيار  ، 324 S Cيميزها غالفها
المستدير عن موديل "مانشيت" التى يحركها الكوارتز  ،وكذلك اطارها الذي يتألأل بصفين من الماس في ترصيع "دانتيل" واألرقام
العربية المركبة على الميناء  ،وتمنحها تلك األخيرة مظهرا معاصرا مميزا .يتوفر هذا الموديل من الصلب والذهب الوردي  ،مع إمكانية
اختيار ألوان الميناء  ،وفي إصدار مجوهرات مرصع باألحجار الكريمة على التاج والعروات والسوار .تنتج  Patek Philippeأيضًا
موديل مجوهرات من الذهب الوردي  ،مرصوف بالكامل بالماس  ،تعرض الترصيع "العشوائي" أو "الثلجي" .تزامن إطالق هذا التجسيد
الجديد لألناقة األنثوية الخالدة مع حملة إعالنية أثارت اهتماما واسع النطاق .أعطت مركز الصدارة لـساعة ”“Twenty~4 woman
 :إمرأة مستقلة  ،واثقة من ذوقها وتشق طريقها الخاص في العالم.
ساعة  Twenty~4الجديدة أكواد  4910/1200A-001و 4910/1200A-010
تواصل  Patek Philippeتجديد مجموعتها  Twenty~4من خالل إعادة تقديم الموديل األصلي  ،الساعة متوسطة الحجم (25.1
×  30ملم) كوارتز "مانشيت" من الصلب  .يتم إصدار نسختين جديدتين تفسح فيهما األرقام الرومانية المجال لألرقام العربية المركبة
من الذهب األبيض  12و  6ويتم استبدال عالمات الساعات الماسية بعالمات ساعات مركبة على شكل شبه منحرف من الذهب األبيض
أيضًا .يشكل هذا الوجه الجديد أول تغيير رئيسي في ساعة  Twenty~4لعام  1999وتطورا جماليا يتماشى مع تصميم Twenty~4
 .Automaticتتميز الساعتان الجديدتان بميناء مزخرف بنقش بزوغ الشمس األزرق كود ) (4910/1200A-001أو بنقش بزوغ
الشمس الرمادي بتدرج لوني إلى األسود في األطراف كود ) .(4910/1200A-010تتميز كل من أرقامها المركبة من الذهب األبيض
وعالمات الساعات وعقاربها من الذهب األبيض المصممة على شكل هراوة بطالء مضيء يضمن وضوح قراءة ممتازة في الظالم.
تتالعب أشعة الشمس المحززة الدقيقة لنقش بزوغ الشمس المنبعث من مركز الميناء مع الضوء  ،مما يضفي لمسة راقية ديناميكية.
تم تسليط الضوء على الشكل المميز لغالف مستطيل من مستويين بصفين من  18حجر ماس توب ويسلتون النقي (حوالي  0.42قيراط)
مرصعة بدقة فائقة .تزين التاج عالمة كاالترافا  ،شعار مصنع  .، Patek Philippeالسوار المرن والمريح المزود بإبزيم قابل للطي
هو جوهرة بحد ذاته .يتم تشطيب كل مكون يدويا وصقله بالكامل .صنعت ماكينة  Patek Philippeالكوارتز عيار  E15بنفس
التفاني في التصنيع الدقيق مثل اآلليات الميكانيكية للشركة .تحل األكواد الجديدة  4910/1200A-001و  4910/1200A-010ذات
األرقام العربية محل األكواد السابقة  4910/10A-001و  4910/10A-010و  4910/10A-011و  4910/10A-012ذات
األرقام الرومانية.
"طقوس حياتي"
ويرافق إطالق هذين الموديلين الجديدين من ساعة  Twenty ~ 4حملة اتصاالت رقمية تستهدف السيدات المعاصرات الواثقات من
ذوقهن صاحبات اإلحساس با لجمال والتصميم الراقي .إنهن نساء مستقالت  ،يعشن حياة كاملة  ،ولديهن مجموعة من االهتمامات.
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اختارت  Patek Philippeموضوعًا رئيسيًا "طقوس حياتي" :اللحظات الشخصية الثمينة التي تتخلل حياة المرأة العصرية  -مثل
اللمسات األخيرة قبل أمسية بالخارج ؛ وقفة بهدوء لحظة شروق الشمس ؛ أو ترف أن تأخذ الوقت لنفسها لقراءة كتاب أو أداء الحركات
التي تحقق لها صحتها الجسدية والعقلية .اللحظات الحميمة األساسية التي تعد جز ًءا من حياة المرأة اليوم والتي يختار البعض إبرازها
كمشاهد ت شاركها مع األصدقاء على وسائل التواصل االجتماعي .يؤكد الشعار "ابدأ تقليدك الخاص" على االرتباط بحملة Patek
 Philippeالشهيرة "أجيال" من خالل دعوة امرأة  Twenty~4لبدء عالقة طويلة األمد مع عالمة تجارية تشاركها قيمها .تعمل
الصور ومقاطع الفيديو جنبا إلى جنب مع فيلم يصف الفلسفة اإلبداعية وراء مجموعة  Twenty~4:نموذج للتصميم الخالد الذي أصبح
كالسيكية حديثة والمعيار الذهبي لساعة "مانشيت" .كل ذلك يبشر بنجاح  Patek Philippeالمتزايد في قطاع الساعات النسائية وفي
قلوب السيدات اللواتي يجب بالنسبة لهم أن تجتاز األناقة والجمال اختبار الزمن.
لالطالع على المزيد من المعلومات حول الساعة الجديدة لتشكيلة  ،Twenty ~ 4يرجى تصفح الموقع التالي:
ال جدي دة-twenty4-ب ساعة-فيرعتلا/رابخأ/ةكرشلاhttps://www.patek.com/ar/
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البيانات الفنية
ساعة  Twenty~4 Quartzالمتوسطة كود 4910/1200A-001
الماكينة

كوارتز عيار E15

األبعاد:
االرتفاع:
عدد األجزاء:
عدد األحجار:
تردد الكوارتز:
مصدر الطاقة:
عمر البطارية:

 13 × 15ملم
 1.8ملم
57
6
 32،768هرتز
بطارية أكسيد الفضة  1.55فولت
حولى ثالث سنوات

العرض:

عن طريق العقارب :ساعات ودقائق

وظائف التاج:

السحب للخارج :لوقف الحركة وضبط الوقت

المواصفات
الغالف:

صلب مرصع بـ  36حجر من ماس توب ويسلتون النقية بقطع بريانت (~  0.42قيرا ً
طا)
على اإلطار
ظهر غالف الساعة مصمت
تاج مقاوم للماء
مقاومة الماء حتى عمق  30متر ( 3بار)

أبعاد الغالف:

 30 × 25.1ملم
مجمل االرتفاع  6.8ملم
العرض بين العروات 14.1 :ملم

الميناء:

نقش بزوغ الشمس األزرق
أرقام عربية مركبة من الذهب األبيض عيار  18قيراط وعالمات ساعات على شكل شبه
المنحرف من الذهب األبيض عيار  18قيراط .جميعها مطلية بطالء براق سوبرلومينوفا®
عقارب الساعات والدقائق بتصميم الهراوة من الذهب الوردي عيار  18قيراط مطلية بطالء
براق سوبرلومينوفا®

السوار:

من الصلب بمشبك قابل للطي

Page 5

البيانات الفنية
ساعة  Twenty~4 Quartzالمتوسطة كود 4910/1200A-010
الماكينة

كوارتز عيار E15

األبعاد:
االرتفاع:
عدد األجزاء:
عدد األحجار:
تردد الكوارتز:
مصدر الطاقة:
عمر البطارية:

 13 × 15ملم
 1.8ملم
57
6
 32،768هرتز
بطارية أكسيد الفضة  1.55فولت
حولى ثالث سنوات

العرض:

عن طريق العقارب :ساعات ودقائق

وظائف التاج:

السحب للخارج :لوقف الحركة وضبط الوقت

المواصفات
الغالف:

صلب مرصع بـ  36حجر من ماس توب ويسلتون النقية بقطع بريانت (~  0.42قيرا ً
طا)
على اإلطار
ظهر غالف الساعة مصمت
تاج مقاوم للماء
مقاومة الماء حتى عمق  30متر ( 3بار)

أبعاد الغالف:

 30 × 25.1ملم
مجمل االرتفاع  6.8ملم
العرض بين العروات 14.1 :ملم

الميناء:

نقش بزوغ الشمس رمادي وأسود عند الحواف
أرقام عربية مركبة من الذهب األبيض عيار  18قيراط وعالمات ساعات على شكل شبه
المنحرف من الذهب األبيض عيار  18قيراط .جميعها مطلية بطالء براق سوبرلومينوفا®
عقارب الساعات والدقائق بتصميم الهراوة من الذهب الوردي عيار  18قيراط مطلية بطالء
براق سوبرلومينوفا®

السوار:

من الصلب بمشبك قابل للطي

