بيان صحفى
 Patek Philippeجنيف
أكتوبر 2021
تقدم  Patek Philippeثالثة إصدارات كرونوجراف جديدة ذات تعقيدات إضافية
تقوم الشركة بتوسيع مجموعتها الكبيرة من ساعات الكرونوجراف من خالل إضافة ثالثة أشكال مختلفة من موديالت  5204و5905
و 5930تظهر خبراتها في مجال التعقيدات ،ال سيما في قياس األوقات القصيرة.
لطالما لعب الكرونوجراف دورا رائدا وسط رصيد  Patek Philippeالكبير من الساعات المعقدة .أكدت الشركة هذا اإلتقان منذ عام
 2005من خالل تطوير مجموعة كاملة من ماكينات الكرونوجراف ،مع أو بدون وظائف إضافية ،تم تصميمها وتصنيعها بالكامل بداخل
ورشها.
كانت نقطة البداية مع العيار  ،CHR 27-525 PSوهو أنحف ماكينة كرونوجراف ألجاا الاانية ف العالم تم تقديمها ف عام .2005
وف عام  2006تم طرح العيار  - CH 28-520وهو اان ماكينة كرونوجراف "تنتج داخليا"  -تتميا بمل أوتوماتيك  ،ونظام قابض
عمودي حديث ذو قرص ،ووظيفة فالى باك ،وعداد منفرد كبير عند موضع الساعة  6وعقرب اوان كرونوجراف يمكن استخدامه
كعقرب اوان دائم (عامل) يمكن دمجه مع تعقيدات إضافية ،كما هو الحال مع الموديلين الجديدين( 5905/1A :كرونوجراف وتقويم
سنوي) و( 5930Pكرونوجراف وتوقيت عالم ).
تم إطالق عيار  CH 29-535 PSف عام  - 2009وهو االث ماكينة كرونوجراف حصرية  -تجمع بين البنا التقليدي (المل اليدوي،
وعجلة العمود ،ونظام القابض األفق ذي العجلة المسننة) وستة ابتكارات حاصلة على برا ة اختراع .تعمل تلك الماكينة ف المجموعة
الحالية  ،بداخل الموديل الرجال (كود  )5172والموديل نسائ (كود  .)7150/250ف عام  ،2011تم تفسير هذا العيار األساس
ف إصدار تعقيدات كبرى يتضمن تقويما دائما ) ، (CH 29-535 PS Qموجود ف موديل  5270و  .5271منذ عام  ،2012يمكن
العاور عليها أيضا ف داخل ساعة الكود  5204ف إصدارات كرونوجراف أجاا الاوان والتقويم الدائم
). (CHR 29-535 PS Q
تأت عيارات كرونوجراف  Patek Philippeالمختلفة ف المجموعة الحالية ف أكار من  20نوعا مختلفا  -تمت إضافة االاة تفسيرات
جديدة ومعاصرة.
ساعات كرونوجراف أجزاء الثواني وتقويم دائم كود 5204R-011
تفسير معاصر لموديل مبدع من الذهب الوردي والرمادي األردوازى
يعد كرونوجراف أجاا الاوان والتقويم الدائم كود  5204ورياا ألحد التعقيدات الكبرى األكار رواجا لدى  ،Patek Philippeوالت
كانت متوفرة منذ عام  2016ف نسختين من الذهب الوردي (5204R-001) ،ذات مينا أوبالين فض وحاام جلد التمساح البن
بلون الشوكوالته ،واألخرى ذات مينا أسود أوبالين من األبنوس وسوار جوت (قطيرات) من الذهب الوردي ) .(5204/1Rتقدم Patek
 Philippeللخبرا تنوعا جديدا على غالف الذهب الوردي من خالل الجمع بين هذا المعدن الامين وبين مينا وحاام رمادي أردوااي
مطابق .فارق بسيط ونادر يساهم ف تجديد هذه الموديالت الكالسيكية الرائعة.
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يتميا الغالف المصنوع من الذهب الوردي والمصقول يدويا بالكامل ببنا ه المتطور ،مع إطار مقعر وعروات من مستويين .على الرغم
من تعقيد الماكينة ،تتميا المؤشرات الموجودة على مينا "باوغ الشمس" بوضوحها بشكل ماال  .يتم عرض اليوم والشهر ف فتحتين
غلى خط واحد عند موضع الساعة  .12يشتمل عقرب التاريخ عند موضع الساعة  6على فتحة عرض مراحل القمر .تظهر الاوان
الصغيرة وعداد  30دقيقة اللحظ على مينا ين فرعيين عند موضع الساعة  9و .3تعرض فتحتان صغيرتان دائريتان دورة السنة
الكبيسة بين الساعة  4والساعة  5ومؤشر النهار/الليل بين الساعة  7و - 8وظائف تتيح ضبط التقويم بدقة .سوا ف النهار أو الليل،
وتقوم بتسهيل قرا ة الوقت من خالل عالمات الساعات المركبة وعقارب بتصميم دوفين من الذهب الوردي ،مطلية جميعها بطال براق.
يوفر ظهر غالف الساعة الشفاف المصنوع من كريستال الياقوت فرصة رائعة لإلنغماس ف قلب العيار ،CHR 29-535 PS Q
والذي تم تقديمه ألول مرة ف عام  2012فى ساعة الكود  .5204P-001تتميا هذه الماكينة ببنيتها التقليدية (المل اليدوية ،وإانين
من العجالت ذات العمودين ،والقابض األفق ) جنبا إلى جنب مع سبعة ابتكارات حاصلة على برا ة اختراع ،ستة منها للكرونوجراف
وواحد آللية أجاا الاوان  .مشهد مذهل يعااه تشطيب يدوي شديد الدقة.
يتم ارتدا ساعة الكود الجديد  5204R-011على حاام من جلد العجل الرمادي الالمع بنقش جلد التمساح وقفل قابل للط من الذهب
الوردي .وه متوفرة بظهر شفاف من كريستال الياقوت القابل للتبديل مع ظهر مصمت ،وتنضم إلى النسختين الحاليتين من الذهب
الوردي.
ساعة كرونوجراف فالى باك ذاتية الملء مع تقويم سنوي ،كود 5905/1A-001
نسخة رياضية صارمة من الستانليس ستيل مع سوار مدمج جديد وميناء أخضر
تم إطالقها كموديل بالتين ف عام  ،2015ام من الذهب الوردي ف عام  ،2019ويجمع الكود  5905بين تعقدين عمليين يسهل
استخدامهم :كرونوجراف فالى ذات المل وتقويم سنوي حاصل على برا ة اختراع .تعيد الشركة تفسير تصميم هذا موديل المرغوب
بشدة من خالل الكشف عن أول إصدار من الستانليس ستيل  -معدن نادر ف مجموعات  ، Patek Philippeبسوار مدمج جديد من
االث وصالت .يجدد هذا التصميم الجري وغير الرسم الطريقة الت يتم بها ارتدا ساعات  Patek Philippeذات التعقيدات
بشكل يوم .
يتميا المينا المتناغم للغاية باللون األخضر الايتون األنيق والمعاصر .ويضمن وضوحا ممتااا للوظائف اإلضافية ،مع عقرب
كرونوجراف مركاي ،ومينا  60دقيقة فرع كبير عند الساعة  6واالث فتحات اليوم  /التاريخ  /الشهر مرتبة على شكل قوس لقرا ة
فورية لمؤشرات التقويم السنوي .يوجد أيضا مؤشر نهار /ليل حصيف عند الساعة  6وهو مفيد لضمان ضبط التاريخ بدقة.
يمكن رؤية العيار  CH 28-520 QA 24Hمن خالل ظهر الغالف الشفاف المصنوع من كريستال الياقوت ،ويظل ملتاما بعجلة
العمود التقليدية لنقل حركة الكرونوج راف .ومع ذلك ،فبدال من القابض األفق ذي العجلة المسننة ،فإنه يحتوي على قابض عمودي من
نوع القرص .ال يتسبب هذا الحل التقن الحديث ف حدوث أي تآكل تقريبا ،ويمكن أيضا استخدام عقرب اوان الكرونوجراف المركاي
لعرض للاوان (عامل) .يأخذ التقويم السنوي الحاصل على برا ة اختراع أوتوماتيكيا ف االعتبار عدد أيام الشهر  30و 31يوما،
ويتطلب تصحيحا واحدا فقط كل عام ،ف يوم  1مارس.
يتميا الغالف من الستانليس ستيل المصقول بهيكل متطور بإطار مقعر وجوانب مجوفة .السوار الفوالذي المدمج مستوحى من سوار
 Aquanaut Reference 5167 / 1Aبتشطيباته المتناقضة (روابط خارجية مصقولة وروابط داخلية مصقولة) ،مع تميياه
بمهارة عن طريق الجانب السفل من السوار والحواف المصقولة ،فيما تتماشى مع القضية .وه مجهاة بقفل قابل للط من Patek
 Philippeالحاصل على برا ة اختراع مؤمن بأربعة مقابض مستقلة.
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ينضم الكود الجديد  5905/1A-001إلى األكواد الحالية  5930P-001من البالتين مع مينا أارق و 5905R-001من الذهب
الوردي مع مينا بن .
كود  5930P-001كرونوجراف فالي باك التوقيت العالمي ذاتي الملء
نسخة جديدة من البالتين مع ميناء وحزام أخضر
مستوحى من موديل فريد يعود عام  ،1940يجمع الكود  5930بين وظيفت  :كرونوجراف فالي باك ذات المل والتوقيت العالم -
وهو تعقيد مبدع ف تاريخ ومجموعات الشركة .تم إطالق هذا الموديل ف عام  2016بإصدار من الذهب األبيض مع مينا أارق وحاام
مماال.
تعيد  Patek Philippeتفسير هذه الساعة بروح رياضية وعالمية في إصدار جديد يجمع بين تألق البالتين مع ميناء وحزام أخضر.
مزيج من الكالسيكية والجرأة يعزز شخصية هذا الموديل الفريد.
أسماء المدن مطبوعة باللون األخضر على القرص الممثل لها .يعكس مركز الميناء األخضر إتقان المهارات الحرفية الدقيقة مع نقوش
جلوشا اليدوية الدائرية .يتوهج هذا اللون عند الساعة  6على عداد  30دقيقة الحلزوني .عالمات الساعات المركبة والعقارب ذات األوجه
المتعددة من الذهب األبيض بتصميم دوفين مطلية بطالء براق يضمن وضوحا جيدا للقراءة في جميع الظروف.
الغالف من البالتين المصقول يدويا بالكامل ومرصع بماسة عند موضع الساعة  .6ويتميا بالعروات "من نوع الجناح" الت تميا
ساعات التوقيت العالم من األربعينيات إلى الخمسينيات من القرن الماض .
نظرا ألن عيار  CH 28-520 HUماود بعجلة عمود وقابض عمودي حديث من نوع القرص ،يمكن أيضا استخدام عقرب
الكرونوجراف المركاي كعقرب دائم للاوان (عامل)  -وبالتال ضمان الحد من التآكل واإلستهالك دون التأاير على دقة الحركة أو
احتياط الطاقة .يتيح الضاغط عند الساعة  4إعادة التشغيل الفوري لعملية قياس الوقيت عندما يكون العقرب المركاي بالفعل يقوم
بعملية (وظيفة "فالى باك") أو يتم استخدامه للعرض الدائم (عامل) للاوان .
تعرض وظيفة التوقيت العالم الوقت ف  24منطقة امنية بشكل لحظ  .عند تغيير المناطق الامنية ،تتيح آلية حصرية حاصلة على
برا ة اختراع تصحيح جميع عروض الوقت عن طريق الضغط على ضاغط عند الساعة  ،10دون التأاير على دقة الحركة.
يتم ارتدا الساعة الجديدة كود  5930P-001على حاام جلد التمساح األخضر الالمع مع مشبك من البالتين قابل للط  .وتنضم إلى
إصدار  5930G-010المصنوع من الذهب األبيض والماود بمينا وحاام أارق.

