كوزموغراف دايتونا
أويستر ٤۰ ،مم ،ذهب إيفروز

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال كوزموغراف
ُ
دايتونا ،املصنوع من ذهب إيفروز عيار ١٨
قرياًطا واملزّود بمينا اللون األسود واللون
الوردي وبسوار أويسرت ،بإطار مصنوع من
ذهب إيفروز عيار  ١٨قرياًطا 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 باللونني األسود والوردي
ُمجّهز بعدادات الكرونوغراف
جِّهز هذا اإلصدار بمينا اللون األسود واللون الوردي 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
ك السباق بدقٍة وتنفيذ
ت قطِع مسال ِ
بالساعات والدقائق .وبذلكُ ،يمِكن للسائقين تحديد أوقا ِ
أفضل تكتيكاِتهم لتحقيق الفوز.

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  ۱۸قيرا ً
ابتكرت في مسبكها الخاص مزي ً
طا عام ،۲۰۰٥
ببراءة اختراع باسم :ذهب إيفروزُ .أطلق ذهب إيفروز عيار  ۱۸قيرا ً
وُيستخَدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.

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  ۱۰۰متًرا .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  ،٤۱۳۰وهي 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  ٤۱۳۰رسمًيا 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.

المواصفات
الرقم المرجعي 116505

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٤۰ ،مم ،ذهب إيفروز

الحركة الدائمة بربتشوال ،كرونوغراف ميكانيكي ،ذاتي التعبئة

تصميم أويستر

العيار

العلبة الوسطية أحادية الكتلة )مونوبلوك( ،أما ظهر العلبة وتاج

 ،٤۱۳۰من صنع رولكس

التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٤۰مم

الدقة
 ۲+/۲ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني مع عقرب ثوا ٍ
ن

طا
ذهب إيفروز عيار  ۱۸قيرا ً

صغير على عالمة الساعة  .٦كرونوغراف )العقرب المركزي(،

اإلطار
طا ،مثبت ومزّود بمقياس
من ذهب إيفروز عيار  ۱۸قيرا ً
تاكيميتري منقوش
تاج التعبئة
نظام تريب لوك بثالثة صمامات مقاوم للماء ،مثبت لولبًيا
البلورة
من السافير المقاوم للخدش
مقاَومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق  ۱۰۰متر  ۳۳۰ /قدًما

دقيق حتى  ۸/۱من الثانية .عداد  ۳۰دقيقة على عالمة الساعة ۳
وعداد  ۱۲ساعة على عالمة الساعة  .۹وظيفة إيقاف مؤشر
الثواني لضبط دقيق للوقت
المذبذب
شعري البارامغناطيسي باراكروم األزرق
النابض ال َ
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ٧۲ساعة تقريًبا

السوار

المينا

طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

اللون األسود واللون الوردي

مادة السوار

التفاصيل

طا
ذهب إيفروز عيار  ۱۸قيرا ً

مينا بعّدادات حلزونية صغيرة

اإلبزيم
إبزيم األمان أويستر لوك القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك
المريحة بحجم  ٥مم

التوثيق
كرونومتر متفّوق األداء )كوسك  +توثيق رولكس بعد التركيب(

استكشف وا كتشف املزيد على املوقع
اإللكرتوين Rolex.com
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ،كالعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء
التجارية والتصميمات وحق النشر .يجب أال ُيعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا
الموقع دون إذن مكتوب .تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة
على هذه الموقع.

