كوزموغراف دايتونا
أويستر ٤٠ ،مم ،من الذهب األصفر

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال كوزموغراف
ُ
دايتونا ،املصنوع من ذهب أصفر عيار ١٨
قرياًطا واملزّود بمينا أسود مرَّصع باألملاس
وبسوار أويسرتفلكس ،بإطار مصنوع من
سريا كروم أسود ومزّود بمقياس
تا كيمرتي.
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.

مينا أسود
ُمجّهز بعدادات الكرونوغراف
صع باأللماس بعدادات حلزونية سوداء وبمؤشرات
جِّهز هذا اإلصدار بمينا أسود مر َّ
ُ
طا وبعقارب مع نظام عرض كرومااليت ،وهو
ساعات مؤبلكة من الذهب عيار  ١٨قيرا ً
مادة مضيئة ذات قراءة شديدة الوضوح.

املقياس التا كيميرتي
كرونوغراف عايل األداء
ُيمّثل اإلطار الذي يستمد شكله من المقياس المدرج التاكيمتري الذي يحيط به جزًءا
أساسًيا من هوية هذا النموذج ،وهو ُمستخدم لقياس السرعات المتوسطة التي تبلغ حتى
 ٤٠٠ميل أو كيلومتر في الساعة .وُيخّلد اإلطار األسود الذي يجمع بين التكنولوجيا
العالية والجمال األخاذ ذكرى اإلصدار الذي أطلقته رولكس عام  ١۹٦٥والذي كان
مزوًدا بترصيعة إطار بليكسيغالس سوداء.
ُيوِّفر إطار سيراكروم أحادي الكتلة من السيراميك المصنوع بتقنيات تكنولوجية عالية،
عدًدا من الفوائد ،فهو مقاوم للصدأ ومضاد عملًيا للخدش وال يتأثر لونه باألشعة فوق
حا ،بفضل طبقة
جا وواض ً
سا ُمدر ً
ضا مقيا ً
البنفسجيةُ .يوِّفر هذا اإلطار شديد المتانة أي ً
رقيقة من البالتين تكسو األرقام والتدرجات بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار ).(PVD
صنع إطار سيراكروم أحادي الكتلة )مونوبلوك( من قطعة واحدة تعمل على تثبيت
ُ
البلورة بإحكام على العلبة الوسطية؛ مما يضمن مقاومتها للماء.

ذهب أصفر عيار  ١٨قرياًطا
الزتام باالمتياز
بعد أن أشرفت رولكس على إدارة مسبَكها الحصري ،اكتسبت قدرٌة ال تضاَهى على سبك
طاُ .يمِكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك
أجود سبائك الذهب عيار  ١٨قيرا ً
طا كالذهب األصفر أو الذهب األبيض أو الذهب الوردي ،استناًدا
الذهب عيار  ١٨قيرا ً
إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البالتين أو البالديوم الُمضافة إليه .وُتصَنع من أنقى
المعادن وُتفحص بدقة في مختبٍر داخلي مزَوٍد بأحدث األجهزة ،قبل صياغة الذهب
وتشكيله بالدقة والجودة نفسها .يبدأ التزام رولكس باالمتياز من الَمصدر.

سوار أويسرتفلكس
مقاوم للغاية ودائم
تتوفر ساعة كوزموغراف دايتونا الجديدة بسوار أويسترفلكس الذي طّورته رولكس
وسجلته ببراءة اختراع .كما يأوي شفرة معدنية مرنة جًدا تمّ تغطيتها بمطاط إالستومر
ال عن كونه متيًنا
أسود عالي الفعالية وهو مقاوم للتأثيرات البيئية بشكل استثنائي ،فض ً
جهز بنظام التوسعة
للغاية .بينما يّتسم سوار أويسترفلكس بإبزيم األمان أويسترلوك و ُ
السريعة إيزي لينك الذي ابتكرته رولكس وسجلته ببراءة اختراع والذي يتيح لمرتدي
الساعة توسيع السوار بسهولة بمقدار  ٥مليمترات تقريًبا لمزيد من الراحة تحت أي
ظرف.

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  ١٠٠متًرا .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  ،٤١۳٠وهي 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  ٤١۳٠رسمًيا 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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