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 تعقيدات إضافية ذاتجديدة راف جثالثة إصدارات كرونو Patek Philippe تقدم
 
 5905و 5204ثالثة أشكال مختلفة من موديالت  إضافةراف من خالل جالكرونوساعات من كبيرة ال ابتوسيع مجموعته الشركةقوم ت
 .تها في مجال التعقيدات، ال سيما في قياس األوقات القصيرةاخبر تظهر 5930و
 

 
منذ عام هذا اإلتقان شركة ال تالمعقدة. أكد لساعاتالكبير من ا  Patek Philippeرصيدراف دورا رائدا وسط جلعب الكرونولطالما 
 داخلبعها بالكامل يصنتراف، مع أو بدون وظائف إضافية، تم تصميمها وجالكرونوماكينات من خالل تطوير مجموعة كاملة من  2005
 .ورشها

 
 .2005جاا  الاانية ف  العالم تم تقديمها ف  عام ألراف جكرونو ماكينة، وهو أنحف  CHR 27-525 PSعيارمع الكانت نقطة البداية 

 
أوتوماتيك ، ونظام قابض   لمتميا بت -" اداخليتنتج راف "جكرونو ماكينةوهو اان   - CH 28-520 عيارالتم طرح  2006ف  عام و

راف يمكن استخدامه جكرونواوان   بعقرو 6فرد كبير عند موضع الساعة من، وعداد فالى باك قرص، ووظيفة ذوعمودي حديث 
راف وتقويم ج)كرونو 5905/1A ين الجديدين:موديليمكن دمجه مع تعقيدات إضافية، كما هو الحال مع ال عامل(كعقرب اوان دائم )

 (.راف وتوقيت عالم جكرونو) 5930Pسنوي( و
 

ي، اليدو المل التقليدي ) البنا جمع بين ت -حصرية راف جكرونو ماكينةوهو االث  - 2009ف  عام  CH 29-535 PS تم إطالق عيار
لمجموعة ف  اتعمل تلك الماكينة ستة ابتكارات حاصلة على برا ة اختراع. ومود، ونظام القابض األفق  ذي العجلة المسننة( وعجلة الع
، تم تفسير هذا العيار األساس  2011(. ف  عام 7150/250كود نسائ  )والموديل ( 5172 كود)بداخل الموديل الرجال  الحالية ، 
، يمكن 2012. منذ عام 5271و  5270 موديل، موجود ف   (CH 29-535 PS Q) ا دائمامتقوييتضمن  تعقيدات كبرى ف  إصدار

 دائمالتقويم الراف أجاا  الاوان  وجكرونو اتف  إصدار 5204 داخل ساعة الكودالعاور عليها أيضا ف  
 (CHR 29-535 PS Q).  

 
تمت إضافة االاة تفسيرات  -نوعا مختلفا  20أكار من ف  لية المختلفة ف  المجموعة الحا Patek Philippe رافجعيارات كرونو تأت 

 .جديدة ومعاصرة
 

 5204R-011 كودراف أجزاء الثواني وتقويم دائم جكرونوساعات 
 ىالرمادي األردوازمبدع من الذهب الوردي و موديلتفسير معاصر ل

 
، والت  Patek Philippe ورياا ألحد التعقيدات الكبرى األكار رواجا لدى 5204 كودراف أجاا  الاوان  والتقويم الدائم جيعد كرونو

 التمساح البن  جلد مينا  أوبالين فض  وحاام ذات (5204R-001) ،ف  نسختين من الذهب الوردي 2016كانت متوفرة منذ عام 
 Patekتقدم. (5204/1R) )قطيرات( من الذهب الورديوت جمينا  أسود أوبالين من األبنوس وسوار  ذات، واألخرى تهالشوكوال بلون

Philippe   مينا  وحاام رمادي أردوااي  وبينالذهب الوردي من خالل الجمع بين هذا المعدن الامين  الفغللخبرا  تنوعا جديدا على
 .الكالسيكية الرائعة الموديالت مطابق. فارق بسيط ونادر يساهم ف  تجديد هذه
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على الرغم  .المتطور، مع إطار مقعر وعروات من مستويينببنا ه المصقول يدويا بالكامل ووع من الذهب الوردي المصن الغالفتميا ي
وضوحها بشكل ماال . يتم عرض اليوم والشهر ف  فتحتين بالشمس"  غوبا"  ا المؤشرات الموجودة على ميناتمية، تينكمامن تعقيد ال
القمر. تظهر الاوان   عرض مراحلعلى فتحة  6. يشتمل عقرب التاريخ عند موضع الساعة 12عند موضع الساعة  دحغلى خط وا

. تعرض فتحتان صغيرتان دائريتان دورة السنة 3و 9فرعيين عند موضع الساعة  مينا ينعلى  اللحظ دقيقة  30الصغيرة وعداد 
وظائف تتيح ضبط التقويم بدقة. سوا  ف  النهار أو الليل،  - 8و 7ل بين الساعة ومؤشر النهار/اللي 5والساعة  4الكبيسة بين الساعة 

 .براقطال  بها مطلية جميعمن الذهب الوردي،  بتصميم دوفينة وعقارب ركبالم اتتسهيل قرا ة الوقت من خالل عالمات الساعوتقوم ب
 
،  CHR 29-535 PS Qنغماس ف  قلب العيارلإل ةرائع فرصةالياقوت  كريستال الشفاف المصنوع من ظهر غالف الساعةوفر ي
ن إانياليدوية، و المل ة ببنيتها التقليدية )ينكماتتميا هذه ال. 5204P-001فى ساعة الكود  2012الذي تم تقديمه ألول مرة ف  عام و
راف جللكرونومنها اختراع، ستة العجالت ذات العمودين، والقابض األفق ( جنبا إلى جنب مع سبعة ابتكارات حاصلة على برا ة  من

 .وواحد آللية أجاا  الاوان . مشهد مذهل يعااه تشطيب يدوي شديد الدقة
 
 

ط  من الذهب قابل لل التمساح وقفل جلد نقشبعلى حاام من جلد العجل الرمادي الالمع  5204R-011 الجديد يتم ارتدا  ساعة الكود
، وتنضم إلى النسختين الحاليتين من الذهب مع ظهر مصمتكريستال الياقوت القابل للتبديل ظهر شفاف من الوردي. وه  متوفرة ب

 .الوردي
 

 
 5905/1A-001 كودتقويم سنوي، مع  الملء ةذاتيفالى باك  رافجكرونوساعة 

 مع سوار مدمج جديد وميناء أخضر الستانليس ستيلمن  صارمةنسخة رياضية 
 

سهل يبين تعقدين عمليين  5905 الكود، ويجمع 2019الذهب  الوردي ف  عام  من، ام 2015بالتين  ف  عام ديل كمو اتم إطالقه
ب المرغو ديلموهذا  تصميمتفسير  الشركةعيد تذات  المل  وتقويم سنوي حاصل على برا ة اختراع.  فالى رافجكرونو: هماستخدام

جديد من  مدمجبسوار  ، Patek Philippeت معدن نادر ف  مجموعا - ستيلالستانليس إصدار من أول بشدة من خالل الكشف عن 
ذات التعقيدات  Patek Philippe ات رسم  الطريقة الت  يتم بها ارتدا  ساعالاالث وصالت. يجدد هذا التصميم الجري  وغير 

 .يوم بشكل 
 

يضمن وضوحا ممتااا للوظائف اإلضافية، مع عقرب و. األنيق والمعاصر  لون األخضر الايتوناليتميا المينا  المتناغم للغاية ب
قوس لقرا ة  على شكلشهر مرتبة التاريخ / الم / ويالفتحات  االثو 6دقيقة فرع  كبير عند الساعة  60راف مركاي، ومينا  جكرونو

 .وهو مفيد لضمان ضبط التاريخ بدقة 6عند الساعة  صيفحفورية لمؤشرات التقويم السنوي. يوجد أيضا مؤشر نهار/ ليل 
 

 
عجلة ملتاما ب، ويظل كريستال الياقوتمن المصنوع لغالف الشفاف من خالل ظهر ا CH 28-520 QA 24H يمكن رؤية العيار

مودي من على قابض ع راف. ومع ذلك، فبدال من القابض األفق  ذي العجلة المسننة، فإنه يحتويجالكرونو حركةالعمود التقليدية لنقل 
اف المركاي رجنوع القرص. ال يتسبب هذا الحل التقن  الحديث ف  حدوث أي تآكل تقريبا، ويمكن أيضا استخدام عقرب اوان  الكرونو

يوما،  31و 30 عدد أيام الشهر ف  االعتبارأوتوماتيكيا (. يأخذ التقويم السنوي الحاصل على برا ة اختراع ملعاعرض للاوان  )ل
 .مارس 1 يوم طلب تصحيحا واحدا فقط كل عام، ف ويت
 
 
  بهيكل متطور بإطار مقعر وجوانب مجوفة. السوار الفوالذي المدمج مستوحى من سوارالمصقول  الستانليس ستيلمن الغالف تميا ي

Aquanaut Reference 5167 / 1A مع تميياه  (،بتشطيباته المتناقضة )روابط خارجية مصقولة وروابط داخلية مصقولة
 Patek تتماشى مع القضية. وه  مجهاة بقفل قابل للط  منما في المصقولة،بمهارة عن طريق الجانب السفل  من السوار والحواف 

Philippe   مستقلة مقابضالحاصل على برا ة اختراع مؤمن بأربعة. 
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الذهب  من 5905R-001و مع مينا  أارق البالتينمن  5930P-001 الحالية األكواد إلى 5905/1A-001 الجديد الكودينضم 
 .الوردي مع مينا  بن 

 
 لتوقيت العالمي ذاتي الملء اراف فالي باك جكرونو 5930P-001كود 

 وحزام أخضر ءنسخة جديدة من البالتين مع مينا
 

 -راف فالي باك ذات  المل  والتوقيت العالم  جبين وظيفت : كرونو 5930 كود، يجمع ال1940عام  يعودفريد  موديلمستوحى من 
أارق وحاام  مينا بإصدار من الذهب األبيض مع  2016. تم إطالق هذا الموديل ف  عام الشركةوهو تعقيد مبدع ف  تاريخ ومجموعات 

 .مماال
 

. ميناء وحزام أخضر معالتين بروح رياضية وعالمية في إصدار جديد يجمع بين تألق البتفسير هذه الساعة  Patek Philippe تعيد

 .الموديل الفريد مزيج من الكالسيكية والجرأة يعزز شخصية هذا
 

 وشنقاألخضر إتقان المهارات الحرفية الدقيقة مع ميناء مركز العكس . يمثل لهاباللون األخضر على القرص الم عةوطبم أسماء المدن

والعقارب ذات األوجه  المركبة. عالمات الساعات يدقيقة الحلزون 30على عداد  6هذا اللون عند الساعة  يتوهج. ةدائرية اليدويال جلوشا

 .في جميع الظروف للقراءة ضمن وضوحا جيدامطلية بطالء براق ي دوفينبتصميم من الذهب األبيض المتعددة 
 

الت  تميا تميا بالعروات "من نوع الجناح" ي. و6ساعة مرصع بماسة عند موضع الوالبالتين  المصقول يدويا بالكامل الغالف من 
 .ساعات التوقيت العالم  من األربعينيات إلى الخمسينيات من القرن الماض 

 
ماود بعجلة عمود وقابض عمودي حديث من نوع القرص، يمكن أيضا استخدام عقرب  CH 28-520 HU ا ألن عياررنظ

أو  الحركةدقة دون التأاير على  إلستهالكوبالتال  ضمان الحد من التآكل وا -( عامل) لاوان ل دائم كعقربراف المركاي جالكرونو
 وميقالعقرب المركاي بالفعل  نوكالوقيت عندما يقياس إعادة التشغيل الفوري لعملية  4الساعة  الضاغط عنداحتياط  الطاقة. يتيح 

 .( للاوان املعدائم )ال للعرضأو يتم استخدامه "فالى باك"(  وظيفة) عمليةب
 

. عند تغيير المناطق الامنية، تتيح آلية حصرية حاصلة على بشكل لحظ  منطقة امنية 24تعرض وظيفة التوقيت العالم  الوقت ف  
 .، دون التأاير على دقة الحركة10الساعة  غط عنداضعن طريق الضغط على عروض الوقت برا ة اختراع تصحيح جميع 

 
قابل للط . وتنضم إلى من البالتين على حاام جلد التمساح األخضر الالمع مع مشبك   5930P-001ة كود الجديد يتم ارتدا  الساعة

 .وحاام أارق بمينا المصنوع من الذهب األبيض والماود  5930G-010 إصدار
 


