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ساعة تشيليين مون فايز املصنوعة
من ذهب إيفروز عيار  ١٨قرياًطا واملزّودة
بحزام جلدي.
صا مصقو ً
ال
يتمّيز هذا اإلصدار بعرض حصري لمراحل القمر .يحمل ميناه األبيض قر ً
بطالء أزرق عند عالمة الساعة  ٦يعرض أدوار القمر ،أين ُيمَّثل البدر بعالمة مؤبلكة
من النيزك.

مينا أبيض
عرض القمر
تتميز ساعة تشيليني مون فايز بمينا مطلي بطالء لك أبيض مع قرص مطلي بمينا أزرق
صّور األّول بعالمة مؤبلكة من النيزك
عند عالمة الساعة  ٦يعرض البدر والمحاقُ ،
والثاني بحلقة من الفضة.

إطار مقبب ومخدد
ملسة تمزي
ُيمِّثل شكلها الدائري وُقطرها الكالسيكي البالغ  ٣٩مليمتًرا وعلبتها المتوفرة بالذهب
ت تقليدية ،في حين أن
طا المصنوعة في مسبك رولكس الخاص عالما ٍ
عيار  ١٨قيرا ً
صقل الّنهائية واإلطار الُمزدوج – أحدهما ُمقّبب
ُقضبان ساعة تشيليني الّرقيقة ولمسة ال ّ
واآلخر ُمخّدد بدقة – ُتضيف لمسة تمُّيز .ومن أبرز عالمات رولكس هي األخدود
الُمقبب كما في العصور القديمة الموجود كذلك على ظهر العلبة المشدودة لولبًيا.

ذهب إيفروز عيار  ١٨قرياًطا
براءة اخرتاع حرصية
سعًيا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاِتها المصنوعة من الذهب الوردي،
طا وسجلته
جا حصرًيا من الذهب الوردي عيار  ١٨قيرا ً
ابتكرت في مسبكها الخاص مزي ً
طا عام ،۲۰۰٥
ببراءة اختراع باسم :ذهب إيفروزُ .أطلق ذهب إيفروز عيار  ١٨قيرا ً
وُيستخَدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.

حزام فاخر
جلد تبغي
تتوفر ساعة تشيليني مون فايز بحزام بني من جلد التمساح مع إبزيم كراون كالسب قابل
طا ،وهو األّول من نوعه في موديل تشيليني.
للطي من ذهب إيفروز عيار  ١٨قيرا ً

األناقة والنبل
ساعة راقية
تتمّيز ساعة تشيليني مون فايز بعرض حصري لمراحل القمر .يكتسي المينا طالًء من
ك األبيض ويزدان بقرص مطلي بمينا أزرق عند عالمة الساعة  ٦يعرض البدر
الل ّ
والمحاق ويتمثل البدر في عالمة من النيزك والمحاق في حلقة من الفضة .تتم قراءة
ن البدر
مرحلة القمر عن طريق مؤشر عند عالمة الساعة  ١۲على المينا الفرعي ،بما أ ّ
والمحاق يدوران من خالل أدوار القمر .يعمل هذا اإلصدار بحركة ميكانيكية ذاتية التعبئة
من صنع رولكس الكامل ،ويتمّيز بنظام مراحل القمر الذي سجلته رولكس ببراءة اختراع
والذي َيتمّتع بدقة فلكية تدوم  ١۲۲سنة.
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