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 األولىلمرة نية والجمالية لتقال لطلااتباقة من اإل Patek Philippe تقدم

 حاصل على براءة اختراع،  على خلط واحد عرض مبتكروتقويم دائم يحتوي على تعقيدا كبيرا جديد  الشركةلطلق ت

بقوة بتصميم معاصر  "Clous de Paris" الشهيرة ذات إلطار Calatrava تعود ساعة(. 5236P-001 )الكود

التقويم السنوي الحاصل على براءة  ييحتف .6119G-001وكود  6119R-001، كود يدوي جديدة وماكينة ملء

( موديل 4947/1A-001دمج )الكود دائري من الصلب بسوار معدني م غلافختراع بأول ظهور له في إلا

Calatrava ةماكينسع اآلن تيلأكبر قليلا ، غلافه باللون األزرق ملطلي ءذو مينامزين بزخارف جلوشا،  النسائي 

الواسعة وتثري  Patek Philippe هذه الجوانب الجديدة خبرةتعكس  (.(4997/200G-001 ملءذاتية ال

 .المجموعة الواسعة للغاية والمحدثة باستمرار في العديد من القلطاعات التي تلبي توقعات النساء والرجال

بمجموعة غنية من  Patek Philippe ، تتميزيامستقلة مملوكة عائل ةباعتبارها آخر شركة صناعة ساعات جينيف

في الساعات المعقدة )تشكل ما يقرب من نصف المجموعة الحالية(، تتمتع  ة. بصفتها متخصصرجالللسيدات والالساعات 

 -األيقونية األحدث واألكثر أهمية في عصرنا  وديالتالشركة بمكانة رائدة في تصميم الساعات كما يتضح من بعض الم

   Patek Philippe، تقف العفويةي مجال األناقة . فEllipse Goldenأو   Calatravaبما في ذلك التصميمات مثل

حوالي  اليومالشركة تضم مجموعة  . Aquanautو  Nautilusموضع تقدير خاص: ن أصبحا لييمودفي المقدمة ب

عشرات الساعات إلى بضع مئات من القطع التي تتوفر لها  ما بينمختلف يتم إنتاجها في مجموعات صغيرة كود  140

، تتطور هذه المجموعة بطريقة عامبعد  عام ات، وكلها مصنوعة في ورش الشركة الخاصة.ماكينمجموعة واسعة من ال

 .متوازنة من ناحية المفاهيم

الحدث ألول في  Patek Philippe شاركت - "Watches and Wonders Geneva 2021" بمناسبة افتتاح

 المصنوع من 5711/1Aالكود يتميز  .Nautilus مجموعة منأربعة وجوه جديدة طلت الشركة بأ -أبريل  7مرة في 

العفوية  قةاأسطورة األن (.5711/1A-014)كود  زيتونياللون الببنقش بزوغ الشمس جديد تماما الستانليس ستيل بميناء 

)كود  يتجمتوفرة أيضا مع إطار مرصع بماس با زيتونيالون للاببميناء بنقش بزوغ الشمس من الصلب ذات 

5711/1300A-001 ساعة كرونوجراف  5990/1(. كودNautilus Travel Time Chronograph  ماكينةمع 

 أزرق ومؤشر للتوقيت المحلي يجمع بين الذهب الوردي مع ميناء فالى باك رافجن، كرونوين زمنيتيمنطقتوذاتية الملء 

النادرة والثمينة جدا  Nautilus Haute Joaillerie مجوهراتساعة . (5990/1R-001لشمس )كود بنقش بزوغ ا

 (.7118/1450R-001)كود  لماسبا عشوائيالرصف وتتألق بترصيع ال، مصنوعة أيضا من الذهب الوردي، 
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جديدة تعكس الخبرة الفنية والتصميمية،  موديالتعلى إثراء باقة الربيع األولى هذه بأربعة  Patek Philippe تعمل

ألول ا ا الظهورتبع هذيالشركة. س ورشفي  من أجلهاالمختلفة التي يتم السعي  خبراتوتعرض العديد من المواهب وال

 .أخرى خالل العام ظهور إطالالت 2021لعام 
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 على براءة اختراععرض تقويم جديد وحصري وحاصل : 5236P line Perpetual Calendar-In-001الكود 

اآلن على إثراء مجموعتها  Patek Philippe التعقيدات الكبرى هي المجال الحقيقي للتميز في صناعة الساعات. تعمل

. تم 12الواسعة من ساعات التقويم بتقويم دائم جديد يعرض اليوم والتاريخ والشهر في فتحة بانورامية واحدة عند الساعة 

. لكن هذا لم يحدث في ساعة شركةبالفعل في بعض ساعات الجيب الخاصة بالهذا  خط واحدالعرض على  أسلوب اعتماد

 .، وهو إنجاز حقيقي فيما يتعلق بدرجة التصغير والتحديات التقنية العديدة التي يجب إتقانهامن قبليد 

 لعيارذاتية الملء: ا النحافة جديدة فائقة ماكينةوالموثوقية العالية، طور المصممون لقراءة وضوح اوللجمع بين التفرد 

31-260 PS QL  ض ها. يعتمد نظام العربشأنخصصة تم تقديم ثالثة طلبات براءات اختراع تووحدة م ،صغير دوارمع

قطعة إضافية. تكتمل  118على أربعة أقراص )اثنان منها للتاريخ( مرتبة على مستوى واحد. يتكون من  على خط واحد

 .لقمرنافذة أخرى تعرض مراحل اوبفتحتين دائرتين توضحان دورة السنة الكبيسة باإلضافة إلى مؤشرات النهار/الليل. 

مم فقط.  11.07مم وارتفاع  41.3دويا بالكامل بقطر مصقولة ي ىبالتيني غالفيتم عرض هذه اآللية المتقنة للغاية في 

األطراف مزين بلمسة نهائية عمودية من الساتان. يتم عرض مسار الوقت بعالمات  نحوالميناء األزرق ذو التدرج األسود 

للطي  بلإبزيم قا هؤمنيجلد التمساح األزرق الداكن  سوارمن الذهب األبيض.  ةالهراوبتصميم وعقارب ركبة الم اتالساع

 .ويتناسق بشكل مثالي مع الميناء

تم إعادة صياغته  حياة خاص أسلوب: ”6119G-001 Calatrava “Clous de Parisو 6119R-001أكواد 

 يدوي جديدةماكينة ملء بدقة مع 

، تم الترحيب بسلسلة 1932منذ عام  Calatrava : عودة الكالسيكية الكبرى. من بين جميع ساعاتإطالق جديدثاني 

موديالت هذه أبرز . "Clous de Paris" قش جلوشانبمزين الطار اإلذو  الموديلبحماس خاص. إنه موديل محدد 

على ميناء أبيض وأرقام رومانية مطلية باللون األسود  مل. يح1985تم تقديمه في عام الذي  3919كود هو ال السلسلة

 .عاما. تعتبر اليوم واحدة من أكثر ساعات اليد المرغوبة في عالم الساعات 20تم إنتاجها ألكثر من 

 39من خالل تحديث تصميمه وتوسيع قطره قليال إلى  يقونياأل موديلزخما جديدا لهذا ال Patek Philippe أضافت

يتميز اإلطار و. داجدمتعلى المينا وجها ومنظما  المطلية بالذهبو األسطح متعددة "أوبوس" ات مم. تضفي عالمات الساع

 .مشطوب أوسع إلى حد ماجانبي بمظهر  بنقش جلوشا

المصنوع من الذهب الوردي به ميناء بحبيبات  6119R-001 الكودهذه الساعة األنيقة والراقية متوفرة في نسختين: 

المصنوع من الذهب األبيض  6119G-001الكود ووعقارب من الذهب الوردي؛  اتفضية مع عالمات مثبتة للساع

 تااني حلزوني، باإلضافة إلى عالمات الساعوث جانبيوميناء  بميناء رمادي فحمي بلمسة نهائية عمودية من الساتان،

 .من الذهب األبيض مثبتة وعقارب
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على الرغم من  يدوي جديدة تماما. ملء ماكينةلتقديم  مالئمةمناسبة  Patek Philippe الموديالتيمنح إطالق هذه 

مم(، مما يسمح  2.55) النحيفةبأبعاده  PS 255-30 مم(، يحتفظ العيار 30.4 للغالف قطر الداخليالقطر الكبير )ال

ا رئيسي متصلين بالتوازي ، كما أنها تستكشف طرقالبرميلي بإثنين من الياي التم تزويدها  .للغالف أنيقة للغايةمات يتصمب

ساعة. بفضل وظيفة توقف الثواني، يمكن  65عالية األداء باحتياطي طاقة يبلغ  ماكينةالهذه جديدة في إدارة الطاقة: تتمتع 

 .ضبط الساعة على الوقت الصحيح بدقة ثانية واحدة

 الصلبدائري من  غلاف: اإلصدار األول من هذه الملكة بين التعقيدات المفيدة مع 4947/1A-001لتقويم السنوياكود 

 وسوار معدني

آلية التقويم السنوي  Patek Philippe خترعت في إصدار جديد تماما. ا الشركة: أحد أكبر نجاحات إطالق جديد ثالث

عام، وهي متوفرة حتى ال. وهي تتطلب تصحيحا يدويا واحدا فقط 1996التي تم تسجيل براءة اختراعها في عام  العبقرية

اآلن في العديد من موديالت السيدات والرجال بثالثة ألوان ذهبية وبالتين. ومع ذلك، فإن هذا التعقيد المفيد والمريح لم 

مم  38إطار مصقول وقطر ب. الستانليس ستيل حتى اآلنة من المستديرة المصنوع Calatrava غالفيأِت أبدا في 

من  تماما دمجأيضا بسوارها الجديد والم تتميز الجديد 4947/1A-001 الكود ساعة يتناسب تقريبا مع كل معصم، فإن

المصقولة بالكامل ومزود بقفل قابل للطي حاصل على براءة  الروابطوهو يتألف من خمسة صفوف من  .الستانليس ستيل

 .اختراع مؤمن بأربعة مسكات مستقلة

هائية باللون األزرق الليلي الذي يتميز بلمسة نالميناء المصقول بشكل أنيق للغاية مع  الصلبيتناغم الضوء المنعكس من 

قارب على شكل عالو المثبتة. يتم تتبع مسار الوقت باألرقام العربية ججمال حرير شانتونوالساتان بنعومة أفقية ورأسية 

ن الساعة بي فرعي ميناءوسهلة. يشير  سريعهض التقويم السنوي و. عربراقةأوراق الشجر من الذهب األبيض مع طالءات 

القمر الدقيق  راحلم. عرض 6لشهر؛ يظهر التاريخ في فتحة عند الساعة ل 3و 2بين الساعة  خراآلإلى اليوم، و 10و 9

 .للغاية يكمل وظائف التقويم

S 324 ارعيال ماكينةالراقي والتشطيب الرائع ل ىالهندسالبناء المصنوع من كريستال الياقوت عن  الغالفيكشف ظهر 

LU QA ملءذاتية ال. 

 ملءذاتية ال وماكينةبقلطر أكبر قليلا  :للسيدات 4897كود  Calatravaساعة 

ساعة ، 2009في عام  امن األناقة األنثوية. تم إطالقه ىالربيع: الظهور األول لكالسيكية كبر لموسمالتحفة الرابعة 

Calatrava  215عيار ملء يدوي  ومنقوش بزخارف جلوشا، تحمل ماكينةمطلي ذات ميناء  للسيدات 4897كود، 

يانت من قطع بريلوالرمادي الفضي( وإطار مرصع بالماس  كريم)البني واألزرق الليلي وال متعددةكانت متوفرة بألوان 

ر من الذهب األبيض بقطغالف و ملءذاتية ال يحمل ماكينة إصدار جديدب األيقوني اآلنتصميم هذا ال يتوالىو أو باجيت.

داخل دائرة أنثوية من العمالء الذين يتوقعون مزيجا من  يتهاتستفيد من قوه جذاب مم. 33مم بدالً من  35أكبر قليال يبلغ 

 .لمعصمتقوم بملء الماكينة فى كل حركة من اوالراحة للحركة الميكانيكية التي  تفردوال راقيالالجمال 
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ات وجات متحدة المركز ثم مغطاة بطبقتعتمد على نقوش جلوشا بشكل معمال وحرفية كبيرة.  مثل هذا ثمينميناء يتطلب 

المصنوعة من الذهب  اترائعة تبدو فوقها عالمات الساع اأعماق ه الزخارفخلق هذتأزرق ليلي شفاف.  طالءالية من متت

 .المصنوعة من الذهب األبيض وكأنها تطفو سطح المتعددةذات األ دوفين األبيض على شكل سهم وعقارب

ـ   الزخارفعلى  اقيراط( ويلقي ضوءه 0.52~)أحجار توب ويسيلتون انت من ليقطع بري من ماسة 76اإلطار مرصع ب

 .للميناء ةالمشرق

أساسا مثاليا لصناعة  ،قيراط 22صغير من الذهب عيار ال الدوارمع لنحافة فائقة اية الملء ذات 240العيار ماكينة  مثلت

المتقنة للغاية  هاتشطيباتمع ماكينة األنيق لل ىالهندس بالبناء . يمكن اإلعجابصغيرةأبعاد ببشكل استثنائي  ارشيق غالفا

 .المصنوع من كريستال الياقوت الغالفمن خالل ظهر  Patek Philippe المتثال الصارم لمعايير ختمبا

لحزام . تم تأمين ابتشطيب الساتان جلدالجديد مصقول من  سوارأكد الشخصية الرقيقة لهذه الساعة الجديدة من خالل تت

 .الذهب األبيضاألزرق الداكن الالمع بإبزيم من 


