ديت جست ٣٦
أويستر ٣٦ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األبيض

تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال ديت جست
 ٣٦هذه املصنوعة من فوالذ أويسرت
ستيل والذهب األبيض بمينا فيض
وبسوار أويسرت.
ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم علبة أويستر األنيقة التي يبلغ
قطرها  ٣٦مم والتي ُزّودت بإطار ُمخّدد .من الناحية الجمالية ،وبالرغم من مرور
الوقت ،ال تزال ديت جست مستمرة في المحافظة على الرموز الدائمة التي تجعلها ،ال
سيما بنسخها التقليدية ،إحدى أكثر الساعات شهرة وتمايًزا.

مينا فيض
واجهة ممّيزة
سد أكثر هوّية الساعة
ُيَعد المينا الواجهة الُممٍّيزة لساعة رولكس والميزة التي ُتج ّ
ووضوحها.

اإلطار املخّدد
توقيع رولكس
يشهد إطار رولكس الُمخَّدد على التمّيز .كان ألخدود إطار أويستر في األصل غرض
وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت اإلطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة
ال ألخدود ظهر العلبة الذي ُيثّبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء
للماء .وكان بذلك مماث ً
باستعمال أدوات رولكس الخاصة .أصبح األخدود على مّر السنين عنصًرا جمالًيا وميزة
حقيقة بتوقيع رولكس .وُيمثل اإلطار المخدد اليوم عالمة تمّيز ،وهو مصمم من الذهب
في إصدار .

روليسور أبيض
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
صّمم
جا ساحًرا بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا ،وقد ُ
ُيشّكل سوار أويستر مزي ً
ن واحد .وهو مجهٌز بإبزيم أويستر كالسب وبنظام التوسعة
حا في آ ٍ
ن متيًنا ومري ً
ليكو َ
المريح إيزي لينك الحصري لرولكسَ .يتيح هذا النظام الّذكي لمرتدي الساعة زيادَة طول
السوار بمقدار  ٥مم تقريًبا ،ما ُيوّفر راحًة إضافية في أي ظرف من الظروف.

عدسة سايكلوبس
عدسة مكربة
سمات الُممِّيزة لساعات رولكس وأكثرها إثارًة لإلعجاب.
ُتَعد عدسة سايكلوبس إحدى ال ِّ
سِّميت عدسة سايكلوبس باسم العمالق ذي العين الواحدة في األساطير اليونانية ،وهي
ُ
شر الّتاريخ الّرمزي الذي تتمَّيز به الساعة بمرتْين ونصف المّرة
عدسة تزيد حجم مؤ ِّ
لتسهيل قراءِته .على غرار جميع ميزات ساعات رولكس ،يكمن وراء عدسة سايكلوبس
سعي الّدائم إلى تحقيق الكمال.
تاريخ حافل باالختراع والّتطوير وال ّ

الحركة ٣٢٣٥
أداء رفيع
العيار  ٣۲٣٥هي حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة من الجيل الجديد ،طّورتها رولكس
وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصة .تقع هذه الحركة الميكانيكية ذاتية التعبئة في
طليعة فن صناعة الساعات .وتؤّكد ببراعة على مهارة رولكس التكنولوجية ،فهي توّفر
مكاسب أساسية من حيث الدقة واحتياطي الطاقة ،والمقاومة للصدمات والحقول
ضا على
المغناطيسية بشكل كبير ،باإلضافة إلى سهولة االستعمال والموثوقية .وتحتوي أي ً
ميزان كرونرجي الجديد الذي سجلته رولكس ببراءة اختراع ،والذي يجمع بين فعالية
الطاقة العالية والموثوقية الكبيرة .تتيح له تركيبته المصنوعة من النيكل والفوسفور عدم
التأثر بالتداخالت المغناطيسية.
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إبزيم أويستر كالسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك
المريحة بحجم  ٥مم

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

وشعاع أزرق

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.

