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Patek Philippeجنيف ، 

 2021 مايو

 
 

 Aquanautو  Aquanaut Luce  

 وتطلق ساعة سفر جديدة للسيدات -المجموعة المعروفة بأناقتها العصرية والرياضية  النظر في Patek Philippe تعيد

 
 

 Aquanaut را جديدا في تصميميتطو Patek Philippe أكثر من خمسة عشر عاما من النجاح، تقدم إمتدادا لمسيرة

Luce   ،متوفر  العفويةالموديل من األناقة مم( وحزام مدمج جديد من مادة مركبة. هذا  38.8قطر أكبر )لتأتي في للسيدات

ألحزمة. مطابقة لألوان الميناء مع اختيار  (200R / 5268) أو بالذهب الوردي 5267/200A))كود   من الستانليس ستيل

للسيدات، وهي ساعة سفر جديدة تماما، أنيقة وعملية، مدعومة  ألول مرة في خط Aquanaut Luce  ظهرت أيضا

للرجال من  Aquanaut موديالتوفي الوقت نفسه، تم إثراء (. 5269/200R)كود  Time الكوارتز Travel ةماكينب

منتصف الليل أو أزرق ، مع مخطط لوني من  Aquanaut Chronographمن الذهب األبيض من إصدارخالل أول 

 .(5968Gكود ) اللون األخضر الكاكي

 

. ةالشهير Nautilus ساعة من خالل إطالق العفويةرؤيتها الخاصة لألناقة  Patek Philippe ، حددت1976في عام 

، أعادت التأكيد على قدرتها على االبتكار من خالل كشف 1997ي عام فتوقف عند هذا الحد. فتا، لم جد جيدال اأداءه وبرغم

 .كذلك أن تصبح نموذجا رائعا لها رد، والتي من المق Aquanautالنقاب عن ساعة رياضية راقية أخرى،

 

حتى اليوم.  بنفس الدرجة جريئة ظلتضجة كبيرة.  Aquanaut تالخاصة، أحدث االحديث غير المتوقع وشخصيته اتصميمهب

، من خالل أشكالهما التي يمكن التعرف عليها على الفور  Nautilusالمستدير، المستوحيان من ىناواإلطار الثمغالف برز الي

لشطرنج مزينان بنمط رقعة اوالوالحزام بألوان متطابقة،  ميناءالساتان. يضفي النعومة ب مشطةالنهائية المصقولة والماللمسات 

 .المنقوش، لمسة ديناميكية أصلية

 

طيف لال مصنوع من مادة مركبة عالية التقنية ومقاومة للماء تتميز بالمرونة والراحة والملمس فهوالحزام ميزة في حد ذاته. 

والمياه المالحة واألشعة فوق البنفسجية. باختصار، تم تصميمه ليكون شريكا  والتآكلإلستهالك تميز بمقاومتها الشديدة لوت

 .ألنماط الحياة األكثر نشاطا

 

لون الخبراء الذين يفض ةالهوا اأقبل عليهسود. باللون األوحزام  ميناءمع  الستانليس ستيلمن  Aquanaut ساعة أول ظهرت

 أيضا العمالء الجدد األصغر سنا من دخول عالم غير المألوف الموديللحياة. مكن هذا نفس الوقت ل في انهجا راقيا مريح

Patek Philippe ةاتروحانيب. 
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رية لعص، للنساء اللواتي يرغبن في الجمع بين األناقة الرياضية ا Aquanautخاص من إصدار Patek Philippe ابتكرت

)"الضوء" باإليطالية(. ظهرت هذه  Aquanaut Luce هاسمتأبدائرة من الماس على اإلطار و تتألألمع لمسة من التألق ، 

. ومنذ ذلك 2005ثم في جميع القارات الخمس في عام  2004الساعة ألول مرة في األسواق اإليطالية واإلسبانية في عام 

( أو ذهب وردي مع 5067 كودكوارتز )الغالف من الستانليس ستيل مع ماكينة  خيار  Aquanaut Luce الحين ، قدمت

 ساعات مجوهرات توفر أيضا في إصدارتأحزمة مطابقة بألوان متنوعة. ت وااءانيمع م ،(5068 دوك) الملءذاتية  ماكينة

تميز بإطار مرصع بأحجار ، يراقيآخر ( وموديل 5062/450R-001)كود  يجمع بين تقنيات ترصيع األحجار األكثر تطورا

 .(5072R-001)كود  شطرنجالرقعة تصميم تأثير يحمل  شقونممطلي وصدفي وميناء  من قطع باجيتالماس 

 

 احتفاالو،  2007للرجال أيضا، وذلك لتلبية جميع األذواق. في عام   Aquanaut على مر السنين ، ازداد تنوع مجموعة

األساسي من خالل إعادة  إعادة النظر في الموديلب Patek Philippe ، قامت Aquanaut بالذكرى السنوية العاشرة لـ

وم بين العروات. مدع غالفعلى الميناء والحزام لتأثير أكبر وتركيب حزام مدمج جديد يتبع انحناء الالنقوش صياغة نمط 

وحزام  ءمم( اآلن مع مينا 40.8، )بقطر 5167هذه كود  Aquanautساعة  وفرتتS C 324  عيارذاتية الملء ة ينكماب

من كذلك كما أنها تأتي  .(5167R- 001) بنيال باللون وبالذهب الوردي مع ميناء وحزام  (5167A-001) دسوباللون األ

 42.2كبير الحجم من الذهب األبيض )قطر  موديلوفي   (51671A-001)الستانليس ستيلمن مع سوار الستانليس ستيل 

  .(5168G-010) أو الكاكي األخضر (5168G-001) زرق منتصف الليلمم( مع ميناء وحزام بلون أ

 

 /أوقات السفرTravel Time الرجالي يتميز بآلية Aquanaut موديل  أيضا Patek Philippe ، قدمت 2011منذ عام 

ي. مدعوم بالتوقيت المحلالحصرية ، والتي تتميز بسهولة استخدام وظيفة المنطقة الزمنية المزدوجة ومؤشر التاريخ المرتبط 

الستانليس من كذلك  5164كود  Aquanaut Travel Timeساعة  توفرتذاتي الملء ،  S C FUS 324 العيار ماكينةب

، أطلقت 2018في عام  الذهب الوردي مع ميناء وحزام بني.من و (5164A-001)  سودباللون األ وحزام ءمع مينا ستيل

 .الستانليس ستيلمن ( بإصدار 5968 كودراف لها )جالمجموعة أول كرونو

 

بين األداء الرياضي الجاد )بنية  Aquanaut Luce و Aquanaut الحديث ، تجمع Patek Philippe تجسيدا ألسلوب

السمات الكالسيكية لساعات ,مترا لمعظم الموديالت ، سهولة القراءة والتصميم المريح(  120قوية ، مقاومة للماء حتى 

 .شطيبتوموثوقية ال مثيل لها جنبا إلى جنب مع التفاني في صنعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج وال: ودقة لشركةا

 

 2021عام لالجديدة  LUCE AQUANAUT  موديالت 

 

ي الفريد واألناقة الت االنساء اللواتي يسعدن بأسلوبه لدىبنجاح باهر  خمسة عشر عاما، على مدى Aquanaut Luce تمتعت

تصميم عام بعد تعديل  اآلن إلى جاذبيتها  Patek Philippe مفضلة وتضيفال تهنلقد أصبحت ساعففي كل مناسبة. تحملها 

الذهب  ذاتي الملء منموديل الكوارتز وماكينة التي تعمل ب الستانليس ستيلمن األصلي في جيل جديد من الموديالت  2004

 Aquanaut  مجموعة فيتقدم الشركة المصنعة أيضا أول وظيفة إضافية  معا محل الموديالت السابقة.حالن الوردي سي

Luceلمنطقة الزمنية المزدوجة: ا Travel Time. 
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أكبر بحزام مدمج جديد باللون : غالف 5267/200A من الستانليس ستيل، كود Aquanaut Luce quartz ساعة

 األسود أو األبيض أو األخضر الكاكي

 

من الستانليس ستيل في تشكيلة  Aquanaut Luce quartzلسيدات ل الكوارتزت ساعة ، ظهر2004في عام  امنذ إطالقه

جاذبية  Patek Philippe من األلوان )بما في ذلك األسود والبني السفاري واألبيض اللؤلؤي واألزرق الرمادي(. تضفي

مم سابقا( وحزام  35.6مم ) 38.8طر أكبر يبلغ قل منحه الرائد ذو الطابع الرياضي العصري من خال الموديلجديدة على هذا 

جديد أكبر بغالف  Aquanaut Luce والعروات. من اآلن فصاعدا، ستجهز كل ساعةات الغالف انحناء خطوطهتبع تمدمج 

 ساعات المجوهرات. تموديالباستثناء  )حجما وحزاما مدمجا

 

في اختيار من ثالثة ألوان: األسود  تماثلينمع ميناء وحزام م 5267/200Aكود  الجديدة Aquanaut Luce تأتي ساعة

واألخضر الكاكي  (5267/200A-010)، و، واألبيض غير الالمع األنثوي للغاية (5267/200A-001)األنيق  األبدي

 ساعة للون الذي تم طرحه علىاهذا الظل الجديد من اللون األخضر الكاكي (. يماثل  (5267/200A-011 الجريء

Aquanaut 5168كود  للرجالG-010  ساعة  وشوهد هذا العام على 2019في عامAquanaut Chronograph 

، وهو لون مختلف قليال، "الكاكي المغامر "، 2004األصلي لعام  الموديلوهي أيضا إشارة إلى  .5968G-010الجديدة كود 

 .الجرأة لذةوالماس و مع الستانليس ستيلالضجة بتحالفه غير المتوقع  منشىء خلق 

 

من  ثبتةاألرقام العربية المو البارزة Aquanaut رفازخ هاغطيبمزيج من الطابع الرياضي واألناقة. تاءات انيتتميز الم

وي الذي يحت الموديل. في البراقمع طالءها  الهراوةالمصممة على شكل من الذهب األبيض الذهب األبيض والعقارب الكبيرة 

أرقام سوداء وتاريخ مطبوع باللون األبيض تم تسهيل القراءة عن طريق    (5267/200A-010) أبيض غير المع ميناءعلى 

 .3على أرضية سوداء في الفتحة عند موضع الساعة 

 

ساتان على النعومة مصقول بوتشطيب ة ستويبلمسات نهائية مصقولة على األسطح المالستانليس ستيل  غالف تم تزيين 

كوارتز  ماكينة، وتحتوي على المثبت بطرق الربطمترا، وال سيما بفضل تاجها  120الجوانب. مقاومة للماء حتى عمق 

Patek Philippe عيار E 23-250 S C  تتمتع بها كل الماكينات التى تنتجها  ىالتبنفس العناية الدقيقة  م تشطيبهات

 ماسات توب ويسيلتون النقيةماسة من  48بدائرة مكونة من  تتألألمشطوفة مصقولة  المصنعة. يتميز اإلطار بحواف الشركة

قيراط(. يتميز الحزام المدمج المصنوع من مادة مركبة فائقة المقاومة بقفل قابل للطي حاصل على براءة اختراع  1.11~)

 السابقة الموديالتمحل جميع  5267/200Aكود  الجديدة  Aquanaut Luceساعة مستقلة. تحل  قوابضمؤمن بأربعة 

 .5067 للكود

 

قطر أكبر وحزام جديد مدمج باللون األبيض غير : 5268/200R-001األوتوماتيكية كود  Aquanaut Luceساعة 

 الالمع

 



 

 
 

Page 4 

 

 

 ميناءمن الذهب الوردي مع  في موديل 2010ميكانيكية ذاتية الملء في عام آليتها الب Aquanaut Luce ساعة تم إطالق

اليوم، . و(5068R-010) إصدار باللون األبيض 2013، انضم إليها في عام  (5068R-001) وحزام بني بلون الشوكوالتة

ملم( على  35.6سابق ال قطرال مم )أعلى من 38.8جديد يبلغ قطره  موديلتؤكد على مظهرها األنثوي لألناقة الرياضية ب
 .يواصل التناغم البصري للتصميم مدمجحزام 

 

مترا، بين اللمسات النهائية المصقولة على  120المصنوع من الذهب الوردي ، المقاوم للماء حتى عمق قى الغالف يتال
على الجوانب. يتميز اإلطار الثماني الدائري الرمزي بحافة مشطوفة مصقولة  بنعومة الساتان والتشطيباتأسطحها المسطحة 

 .كتابكما يقول القيراط( مرصعة بدقة  1.11)~  النقية ماسات توب ويسيلتونمن  ماسة من 48ويتألأل مع 

 
من الذهب الوردي وعقارب  ثبتةخلفية فاخرة لألرقام العربية الم Aquanaut باللون األبيض غير الالمع مع نقش ءيشكل المينا

 الوقت، بينما يظهرالذهبي النحيف عرض  ةسحا. يكمل عقرب الثواني المبراقالساعات والدقائق من الذهب الوردي مع طالء 

 .3التاريخ في فتحة عند الساعة 
 

وقد تم  ،2019في عام  اهطرحي تم توال S C 330-26 ذاتي عيار ملءة ينكماهذه الساعة الرياضية األنيقة مدعومة ب

إن  .لءمبعدد من االبتكارات والتحسينات التقنية )اثنان منها حاصالن على براءة اختراع( تتعلق بشكل خاص بنظام ال اتزويده
الثانية.  بدقة حتىوقف التوازن عند سحب التاج للخارج ، يتيح للمستخدم ضبط الوقت تي تف الثواني ، واليتوق أداةوجود 

والتشطيب اليدوي الخالي من العيوب. يتم ارتداء الساعة على  الماكينةعن بنية يكشف الجزء الخلفي من الكريستال الياقوت 

حزام مدمج بلون أبيض غير المع مصنوع من مادة مركبة فائقة المقاومة مع قفل قابل للطي حاصل على براءة اختراع ومؤمن 

 السابقة الموديالتمحل جميع   5268/200R-001كود الجديدة  Aquanaut Luceساعةتحل مستقلة.  قوابضبأربعة 
 .5068 للكود

 
Aquanaut Luce Travel Time 5269/200 كودR :ساعة سفر جديدة عملية وأنيقة للنساء 

 

ميزة م، وهي العفويةالخاصة من األناقة بصمتها ب تشتهروديناميكية ، الدقيقة والموثوقة وبال  Aquanaut Luceتتمتع ساعة 

زمنية المنطقة لاعرض  لم يكن ينقصها سوىرفيق السفر المثالي للمرأة العالمية النشطة اليوم،  تكونجديرة بأن في كل مناسبة. 
 .5269/200R ددة كوالجدي  Aquanaut Luce Travel Timeقت من خالل ساعةقهى أمنية تحوثانية. ال

 

الذكية  وقت السفرمن آلية اء حياإل Patek Philippe تحول العالم ، استلهم الرحالةه هذ Aquanaut Luce في تطوير
 Aquanaut Reference 5164 ساعة  . هذا النظام الحصري هو بالفعل سمة من سماتالمذدوجة المنطقة الزمنية ذات

التوقيت المحلي. ولكن لالحتفاظ بكل األناقة والبراعة التي تحبها  غالفعلى الجانب األيسر من  ضاغطينحدد يللرجال ، حيث 

 ةماكينهذه الوظيفة المفيدة وسهلة االستخدام لدمج ابتكارين:  صميم، أعادت الشركة ت Aquanaut Luce ساعة النساء في
 غير ظاهر، ونظام ضبط عملي و E 23-250 S FUS 24Hكوارتز جديدة مع وظيفة المنطقة الزمنية المزدوجة ، عيار

بآلية منطقة زمنية مزدوجة مماثلة لتلك التي تزود جميع . يتطلب هذا الجهاز أن يتم تزويد الحركة اإللكترونية الملءعبر تاج 

 فعل، ولكن يتم التحكم فيها هنا بواسطة ترس القابض الذي ي Patek Philippeساعات التوقيت العالمي ووقت السفر من

الميكانيكية ليات آلالتى تتمتع بها كل اعيار الكوارتز الجديد بنفس العناية الدقيقة  تشطيببدال من الضغط. تم   وىضبط اليدال
 المصنعة.  التى تنتجها الشركة

 

عقرب  - نيركزيي ساعات معلى عقرب 5269/200R ة كود الجديد Aquanaut Luce Travel Timeساعة  حتويت
للتوقيت المحلي. عندما يغير مالكها المناطق الزمنية، يمكن ضبط عقرب ساعات لتوقيت  مصمتوعقرب وطن لتوقيت ال مفرغ

إلى الموضع المتوسط ، دون أن يؤثر ذلك على  هسحبعند المحلي لألمام أو للخلف بزيادات قدرها ساعة واحدة باستخدام التاج 

ر إلى جانب مؤش ،وطنت اليوقتفي عرض  فرغعقرب المستمر اليس، مسافرادقة الحركة. خالل الوقت الذي تقضيه معدل 
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وهي ميزة مفيدة عند الرغبة في تجنب إيقاظ شخص ما من نوم عميق. يمكن أيضا استخدام نظام  - 6النهار/الليل عند الساعة 

 .شحص عزيز عليكخط طول آخر حيث يعيش منطقة لعرض الوقت في وقت السفر  المنطقة الزمنية المزدوجة في

 
عقربا  اصبحيلات الساع يثانية ، يمكن تراكب عقربالزمنية المنطقة الأو لم يعد بحاجة إلى  بلدتهمالك الساعة في  مكثعندما ي

 موديلساعتين في ساعة واحدة:  Aquanaut Luce Travel Time . وبهذه الطريقة ، تقدمالملءواحدا باستخدام تاج 

ظة إلى ساعة ذات منطقة زمنية مزدوجة ألولئك الذين يسافرون أنيق غير رسمي لجميع المناسبات ، يمكن تحويله في لح
 .ويتواصلون على نطاق واسع

 

 وقت السفر لجعل استخدام وظيفة) للربطمم والمجهزة بتاج غير قابل  38.8مقاس بالمصنوع من الذهب الوردي  غالفال
المع ال بيض غيرالميناء األالمصقولة الساتانية النهائية  تشطيباتمترا. تكمل ال 60مقاوم للماء حتى عمق  (عملية وغير مزعجة

الحواف المائلة طار ذى األنيقة والرياضية مزيدا من التألق من اإل Aquanaut Luce مطابق. تكتسب شخصيةالحزام الو

 Aquanaut زخارفالميناء  حملقيراط(. ي 1.11)~  ماسات توب ويسيلتون النقيةمن ماسة  48المصقولة والمرصعة بـ 
 ةطليمال متةصممن الذهب الوردي، والعقارب ال بتصميم الهراوةعقارب الة من الذهب الوردي وثبتمالرقام األ تحت ةمنقوش

. يحتوي الحزام األبيض المدمج المصنوع من مادة مركبة على مشبك قابل للطي حاصل على براءة اختراع ومثبت براقطالء ب

 .مستقلةقوابض بأربعة 
 

 Patekمن ساعات السفر الحالية للنساء 5269/200Rكود  ةالجديدAquanaut Luce Travel Time ساعة  كملت

Philippe  الذهب األبيض من منطقة زمنية ، متوفر  24 ذو 7130التوقيت العالمي  كود: موديالت، والتي تتكون من أربعة

، مصنوع أيضا من الذهب األبيض أو الذهب الوردي 7234 كود Calatrava Pilot Travel Time أو الذهب الوردي، و
 .الطيران الكالسيكي بتصاميم، ويشيد تصميمه 

 

 
AQUANAUT   2021جديد للرجال في عام 

 

أو الذهب الوردي أو  الستانليس  ستيلموديالت بسيطة من  بينللرجال  Aquanaut تتراوح المجموعة الغنية من موديالت
 Aquanaut نسخة جديدة منبهذا العام توج ات مفيدة في الحياة اليومية. تعقيدالذهب األبيض إلى تلك المجهزة ب

Chronograph جديد لألناقة الرياضية للرجل العصري ، توجه. 
 

Aquanaut Chronograph  5968: كودG ق منتصف الليل اإلصدار األول من الذهب األبيض ، مقترن بلون أزر

 أو الكاكي األخضر

 
وهو تعقيد مناسب  -للرجال  Aquanaut راف ينضم إلى مجموعةجأول كرونو Patek Philippe ، أطلقت2018في عام 

ذي ميناء  موديل من الستانليس ستيلألول مرة في  5968رقم  الكود بشكل مثالي للروح الرياضية الديناميكية لهذا الخط. ظهر

 .(5968A-001) باللون البرتقالي إضافيحزام مركب أتي الساعة مع أسود من مادة مركبة وتع حزام مأسود 

 
لونيتين ا التركيبتين هاتين من الذهب األبيض، مع أي من Aquanaut Chronograph  إصدار اآلن، تقدم الشركة أول

أو أخضر كاكي  (5968G-001) على الميناءإلى األسود  متدرجنيق األأزرق منتصف الليل درجة للميناء والحزام المطابق: 

 .(5968G-010) جريء
 

يساهم التفاعل بين األسطح المصقولة . Aquanaut راف في تصميمجالجمالية الرئيسية هي الدمج المتناغم للكرونو القيمة

 6ضع الساعة دقيقة عند مو 60. يعكس عداد هاتأثيرفرض ، واإلطار، والضاغطات في فالغبالساتان على ال وذات تشطيب
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بطريق ، على جانبي التاج المثبت  4و  2عند الساعة  ستطيلةالم الضاغطات صدى الشكل الدائري المثمن لإلطار. تم وضع 

  نقوشدقيقة( باللون األبيض على  60ثانية ، عداد ال، مقياس ربع  الماسحةثواني الراف )ج. تبرز مؤشرات الكرونوالربط

Aquanaut من الذهب األبيض وعقارب كبيرة من الذهب األبيض على  مثبتهمن خالل أرقام القراءة . يتم ضمان وضوح
 .براقمع طالء  هراوةشكل 

 

)التحكم في  تجمع بين التقاليدالتي و CH 28-520 C  الملءذاتية  فالى باك كرونوجراف بماكينةتم تجهيز هذا الموديل 
تقريبا من االحتكاك، فإن عقرب الكرونوجراف  ىعجلة العمود( واالبتكار )قابض القرص العمودي(. نظرا ألن القابض خال

 عملللمستخدم ببدء توقيت حدث جديد أثناء استمرار  فالى باك دائم. تسمح وظيفة ىالمركزي يعمل أيضا كعقرب ثوان

 .4عند الساعة الموجودط غاضالعلى  ةبسيط ةالكرونوجراف، بدفع
 

المدمج المصنوع من مادة مركبة فائقة المقاومة  حزاممتر. تم تجهيز ال 120مم ومقاومة للماء حتى  42.2أنيق بقطر  غالف

إلى ة في المجموعمستقلة. ينضم هذان الموديالن الجديدان  قوابضبقفل قابل للطي حاصل على براءة اختراع مؤمن بأربعة 
 .من الستانليس ستيل  5968A-001كودال
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  البيانات الفنية

 

Aquanaut Luce quartz 5267/200 من الستانليس ستيل، كودA-001   5267/200 وA-010  و
5267/200A-011 

  

 
 ة لعرض التاريخحماسحة و فتثواني ،  E 23-250 S Cعيار كوارتز   الماكينة

 

 مم  23.9 القطر:
 مم  2.5 االرتفاع:

 80 األجزاء:عدد 

 8 عدد األحجار: 
 هرتز 768 32 تردد الكوارتز:
 فولت 1.55بطارية أكسيد الفضة  مصدر الطاقة: 

 سنوات 3حوالي  عمر البطارية: 

 

 الماسحةثواني والدقائق الاعات والس :عن طريق عقارب العرض:

 3 التاريخ عند الساعة :في فتحة 

 
  ع:اضثالثة أوذو  تاج : تاجال وظائف

 الدفع للداخل: التشغيل العادي•  

 : تصحيح التاريخمسافةمنتصف اللوسحب فك •  

 وسحب بالكامل: إيقاف الحركة وضبط الوقتفك •  

 

 
  المواصفات

 

 سنانليس ستيل الغالف:

 قيراط( 1.11انت )~ ليقطع بري منتوب ويسلتون نقية  ماسة 48مرصع بـ  اإلطار
 يعمل بطريق الربطتاج 

 بارا( 12مترا ) 120حتى عمق مقاومة للماء 

 
 مم 38.8(: 4-10الساعة القطر )       أبعاد الغالف:

 مم 40.95مع التاج(:  3–9العرض )الساعة 

 مم 45.4الطول )عبر العروات(: 
 مم  7.9اإلرتفاع: 

 مم 19.03العرض بين العروات: 

 

 باللون ومطلي بالورنيش Aquanaut نحاسي ، مزخرف بزخرفة الميناء:
أو  (5267/200A-010) ، أبيض غير المع (5267/200A-001) سوداأل

 (5267/200A-011)  أخضر كاكي
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 18قيراط )الذهب األبيض عيار  18من الذهب األبيض عيار مثبته أرقام عربية 

 اإلصدار األبيض غير الالمع( معقيراط باللون األسود 

قيراط مع  18عيار  من الذهب األبيض بتصميم الهراوةلساعات والدقائق اعقارب 
 براقال® سوبرلومينوف طالء

 عقرب ثواني على شكل سهم برونزي مع ثقل موازن

 
مادة مركبة شديدة المقاومة للماء واألشعة فوق البنفسجية والتآكل، مع نمط رقعة  السوار:

 ميناءالشطرنج المطابق لل

 ضقوابحاصل على براءة اختراع، مؤمن بأربعة  الستانليس ستيلقفل قابل للطي من 
 مستقلة
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  البيانات الفنية

 

Aquanaut Luce Automatic 5268/200 من الذهب الوردي، كودR-001 

 
 S C 330-26عيار  الماكينة

 ة لعرض التاريخحماسحة و فتثواني ذاتية الملء، ة كيانكيمآلية  
 

 مم 27 القطر:

 مم  3.3 االرتفاع:
 212 األجزاء:عدد 

 30 عدد األحجار: 

 ساعة. 45ساعة حد أقصى  35حد أدنى  احتياطي الطاقة: 
 قيراط، ملء احادي اإلتجاه 21الذهب عيار صغير من دوار مركزي  دوار الملء:

 (هرتز 4نصف اهتزازة في الساعة ) 28800 التردد: 

 ®جيروماكس التوازن:

 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:
  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:

 
 

 والثواني الماسحةدقائق الاعات والس :عن طريق عقارب العرض:

 3 : التاريخ عند الساعةفي فتحة 

 
  ذو ثالثة أوضاع: تاج تاج: الوظائف 

 يللملء اليدو: الفك•  

 : تصحيح التاريخمسافةمنتصف اللسحب ال•  

 وضبط الوقتسحب بالكامل: إيقاف الحركة ال•  

 

 Patek Philippeختم  الدمغة: 

 
 

  المواصفات

 
 ذهب وردي         الغالف:

 قيراط( 1.11انت )~ ليقطع بري منتوب ويسلتون نقية  ماسة 48مرصع بـ  اإلطار

 يعمل بطريق الربطتاج 
 بارا( 12مترا ) 120مقاومة للماء حتى عمق 

 

 
 مم 38.8(: 4-10الساعة القطر )       أبعاد الغالف:

 مم 40.95مع التاج(:  3–9العرض )الساعة 

 مم 45.4الطول )عبر العروات(: 
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 مم  8.5اإلرتفاع: 

  مم 19.03العرض بين العروات: 
 

 ومطلي باللون األبيض غير الالمع Aquanaut بنمطمنقوش نحاسي  الميناء:

 قيراط 18من الذهب الوردي عيار  مثبتةأرقام عربية 

قيراط مع  18عيار الوردي من الذهب  بتصميم الهراوةلساعات والدقائق اعقارب 

 براقال® سوبرلومينوف طالء
 مذهب بالذهب الوردي، عقرب ثواني فينودال على شكل سهم مع ثقل موازن

 

مط ننقش بارز بمادة مركبة شديدة المقاومة للماء واألشعة فوق البنفسجية والتآكل، مع  السوار:
 باللون األبيض غير الالمع ميناءمطابق للرقعة الشطرنج 

حاصل على براءة اختراع،  قيراط 18عيار الوردي من الذهب قفل قابل للطي من 

 مستقلة قوابضمؤمن بأربعة 
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  البيانات الفنية

 

 Aquanaut Luce Travel Time5269/200 كودR-001 

 
وظيفة المنطقة الزمنية ماسحة، ثواني ،  E 23-250 S FUS 24Hعياركوارتز   الماكينة

 الوطنمرتبط بتوقيت  نهار/ليل ومؤشر وتوقيت الوطن( التوقيت المحلي)المزدوجة 
 

 مم  23.9 القطر:

 مم  2.95 االرتفاع:
 96 عدد األجزاء:

 9 عدد األحجار: 

 هرتز 768 32 تردد الكوارتز:
 فولت 1.55بطارية أكسيد الفضة  مصدر الطاقة: 

 سنوات 3حوالي  عمر البطارية: 

 

( عقرب مفرع( ، الوقت المحلي )عقرب مصمتالتوقيت المحلي ) :عن طريق عقارب العرض:
 والثواني الماسحة ، الدقائق

  6مؤشر النهار/الليل عند الساعة : في فتحة 

 
  تاج: الوظائف 

  ذو ثالثة أوضاع: تاج 

 الدفع للداخل: التشغيل العادي•  

ساعة واحدة  بمقدار تصحيح التوقيت المحلي بزيادات : مسافةمنتصف اللسحب ال•  
 للخلف أو لألمام

 سحب بالكامل: إيقاف الحركة وضبط الوقتال•  

 
 

  المواصفات

 
 قيراط 18من الذهب الوردي عيار  الغالف:

 قيراط( 1.11انت )~ ليقطع بري منتوب ويسلتون نقية  ماسة 48مرصع بـ  اإلطار

 بارا( 6مترا ) 60مقاومة للماء حتى عمق 
 

 مم 38.8(: 4-10الساعة القطر )       أبعاد الغالف:

 مم 40.9مع التاج(:  3–9العرض )الساعة 
 مم 45.4الطول )عبر العروات(: 

 مم  8.77اإلرتفاع: 

 مم 19.03العرض بين العروات: 

 
 ومطلي باللون األبيض غير الالمع Aquanaut بنمطمنقوش نحاسي  الميناء:

 قيراط 18من الذهب الوردي عيار  مثبتةأرقام عربية 
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 قيراط مع طالء 18عيار الوردي من الذهب  ق بتصميم الهراوةدقائو ساعاترب اعق

 براقال® سوبرلومينوف
 18عيار الوردي من الذهب  توقيت الوطن مفرغ بتصميم الهراوة  ساعات عقرب 

 مذهب بالذهب الوردي، ثواني فينودال على شكل سهم مع ثقل موازن عقرب 

 

مادة مركبة شديدة المقاومة للماء واألشعة فوق البنفسجية والتآكل، مع نمط رقعة  السوار:
 باللون األبيض غير الالمعالشطرنج 

حاصل على براءة اختراع، مؤمن  قيراط 18الذهب الوردي عيار قفل قابل للطي من 

 مستقلة قوابضبأربعة 
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  البيانات الفنية

 

Aquanaut Chronograph  5968كودG-001  5968وكودG-010 

   

 
 CH 28-520 C عيار  الماكينة

 لتاريخلدقيقة وفتحة  60مع عداد  فالى باكراف جكرونوذاتية الملء، ة كيانكيمآلية    

 

  مم( 30راف حمم ؛ وحدة الكرونو 30 الماكينة األساسيةمم ) 30 القطر:
 مم( 1.43راف جمم ؛ وحدة الكرونو 5.2 الماكينة األساسيةمم ) 6.63 االرتفاع:

 308 عدد األجزاء:

 32 عدد األحجار: 
 ساعة. 55ساعة حد أقصى  45حد أدنى  احتياطي الطاقة: 

 قيراط، ملء احادي اإلتجاه 21الذهب عيار صغير من دوار مركزي  دوار الملء:
 (هرتز 4نصف اهتزازة في الساعة ) 28800 التردد: 

 ®جيروماكس التوازن:
 (®)من السلينفار ®سبيروماكس زمبرك التوازن:

  قابل للتعديل تعشيق زمبرك التوازن:

 
  ذو وضعين: تاج تاج: الوظائف 

 فك الربط: للملء اليدوي•  

 ضبط الوقتللخارج: لسحب ال•  
 

 :عن طريق عقارب العرض:

 مركزية اعات ودقائقس 

  ثواني ماسحة مركزي/رافجكرونوعقرب  

  6 عند الساعة دقيقة 60راف جكرونوعداد 

 

 :في فتحة 

 3 التاريخ عند الساعة 

 
 8التصحيح السريع للتاريخ عند الساعة   :اتالمصحح

 قيراط 18من الخشب األسود والذهب األبيض عيار  ضبط قلم لساعة معا يتم تسليم 

 
  ات:غطاضال

 2راف ويتوقف عند الساعة حيبدأ الكرونو 

  4عند الساعة  فالى باكراف إلى الصفر ووظيفة جإعادة ضبط الكرونو 

 
 Patek Philippeختم  الدمغة:

 



 

 
 

Page 14 

 

 

  المواصفات

 
 قيراط 18عيار  بيضمن الذهب األ الغالف:

 ظهر الغلالف من كريستال الياقوت

 تاج يربط للداخل
 بارا( 12مترا ) 120مقاومة للماء حتى عمق 

 
 مم 42.2(: 4-10الساعة القطر )       أبعاد الغالف:

 مم 45مع التاج(:  3–9العرض )الساعة 
 مم 50.1الطول )عبر العروات(: 

 مم  11.9اإلرتفاع: 
 مم 22العرض بين العروات: 

 
سود األزر  إلى درج لونى من األبت بي في دىطالء بزوغ الشمس،  نحاسي بنمط الميناء:

(5968G-001( أو زخرفة منقوشة بالورنيش باللون األخضر الكاكي )5968G-010) 
 براقال ® سوبرلومينوف مع طالء قيراط 18عيار  األبيضمن الذهب  مثبتةأرقام عربية 

 براقال ® سوبرلومينوف مع طالء قيراط 18عيار  األبيضمن الذهب  عالمات ساعات مثبتة 
 قيراط مع طالء 18عيار  األبيضمن الذهب  ق بتصميم الهراوةدقائو رب ساعاتاعق

 براقال® سوبرلومينوف
من الستانليس ستيل ، لى شكل سهم مع ثقل موازنثواني ماسحة ع/رافجكرونوعقرب 

 المطلى باللون األبيض
 بتصميم الهراوة مطلى باللون األبيض دقيقة 60راف جعداد كرونولنحاسي عقرب 

 
مادة مركبة شديدة المقاومة للماء واألشعة فوق البنفسجية والتآكل، مع نمط رقعة الشطرنج  السوار:

 البارز مماثال للنقش على الميناء 
حاصل على براءة اختراع، مؤمن بأربعة  قيراط 18عيار  األبيضالذهب قفل قابل للطي من 

 مستقلة قوابض
 


