كوزموغراف دايتونا
أويستر ٤٠ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال كوزموغراف
ُ
دايتونا ،املصنوع من فوالذ أويسرت ستيل
والذهب األصفر واملزّود بمينا بلون
الشامبني وبسوار أويسرت ،بإطار مصنوع
من ذهب أصفر ومزّود بمقياس
تا كيمرتي منقوش.
صّممت رولكس ساعة الكرونوغراف هذه لتكون أداة توقيت مثالية لسائقي سباقات
التحّمل .بعد أكثر من خمسين عاًما من إطالقها ،بقيت ساعة كوزموغراف دايتونا
بمستوى متفرد بين الكرونوغرافات الرياضية وتستمر في تجاوز الوقت.

املقياس التا كيميرتي
كرونوغراف عايل األداء
تم تصميم ساعة كوزموغراف دايتونا لتكون أداة توقيت مثالية لسائقي سباقات التحّمل،
من خالل مقياسها التاكيمتري وعداداته الثالثة وأزرارهَ .يتمّيز اإلطار بمقياس تاكيمتري
لقراءة متوسط السرعة على مسافة معينة استناًدا إلى الوقت الُمنقضي.

مينا بلون الشامبني
ُمجّهز بعدادات الكرونوغراف
جِّهز هذا اإلصدار بمينا بلون الشامبين بعدادات حلزونية سوداء وبمؤشرات ساعات
ُ
مؤبلكة من الذهب وبعقارب مع نظام عرض كرومااليت ،وهو مادة مضيئة ذات قراءة
شديدة الوضوح .يتيح عقرب الساعة المركزي الذي يشير إلى الثواني قراءة دقيقة لثمن
الثانية ،في حين يعرض العدادان الموجودان على المينا الوقت المنصرم بالساعات
ك السباق بدقٍة وتنفيذ أفضل
ت قطِع مسال ِ
والدقائق .وبذلكُ ،يمِكن للسائقين تحديد أوقا ِ
تكتيكاِتهم لتحقيق الفوز.

روليسور أصفر
مزيج بني معدنْين
إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه ،أما الفوالذ فُيعّزز القوَة والمتانة ،فيوحدان مًعا
أفضل خصائصهما بكل تناغمُ .يمِّثل الروليسور ،الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من
جلت تسميته عام ،۱۹٣٣
س ِّ
ساعات رولكس منذ مطلع ثالثينيات القرن العشرين والذي ُ
توقيًعا حقيقًّيا لرولكس وأبرز ركائز مجموعِة أويستر.

سوار أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم،
إضافًة إلى إخضاعها الختبارات صارمة .وتضمن المراقبة اليدوية الجمال االستثنائي
جا مثالًيا يجمع بين الشكل
التي تتمتع به كافة أجزاء الساعةُ .يشِّكل سوار أويستر مزي ً
والوظيفة .أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة األولى في
أواخر ثالثينيات القرن العشرين بحلقاته الثالثية العريضةِ والمسطحة ،وال يزال حتى
اليوم السوار األكثر شهرًة في مجموعة أويستر.

اإلقالع ،القيادة ،التوقف
األداة الساعتية املثلى لسباق السيارات
شّد لولبًّيا كتاج الّتعبئة عندما
ُيمِكن تشغيل وظائف كرونوغراف دايتونا بأزرار ضاغطة ُت َ
ال ُتسَتخدم ،مما يضمن مقاومة الساعة للماء حتى عمق  ۱٠٠متًرا .وضغطٌة واحدة تكفي
لبدِء أو إيقافِ الكرونوغراف أو إعادِته إلى الصفر ،وُترافق الضغطة طقٌة مسموعٌة
سن مصِّنعو ساعات رولكس كذلك
بوضوح تمّ تطويرها بأحدث الّتقنيات العصرّية .ح ّ
اآللية لتكييف ضغط اإلصبع األمثل على الّدافعات وصّمموها على نحٍو ُيوِّفر بدًءا دقيًقا
للوقت ،دون فقدان الموثوقية.

الحركة ٤۱۳۰
أداء رفيع
زّودت رولكس ساعة كوزموغراف دايتونا بالعيار  ،٤۱٣٠وهي حركة كرونوغراف
صنعت لدى رولكس .تتضمن بنية هذه الحركة مكونات
طِّورت و ُ
ميكانيكية ذاتية التعبئةُ ،
سن موثوقية الحركة .على غرار جميع حركات
ل من الكرونوغراف العادي ،مما يح ّ
أق َ
ب ُيمنح
رولكس بربتشوال ،اعُتمدت حركة  ٤۱٣٠رسمًيا ككرونومتر سويسري ،وهو لق ٌ
للساعات عالية الدقة التي نجحت في اجتياز اختبارات المعهد السويسري الرسمي
الختبارات الكرونومتر )كوسك( .تتسم حركة الكرونوغراف بالنابض الشعري
باراكروم ،مما ُيوّفر مقاومة أكبر للصدمات وللتغيرات في درجة الحرارة.
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