ديت جست ٣٦
أويستر ٣٦ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر واأللماس

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

إطار مرّصع باألملاس
سيمفونية رائعة
صعون بأيديهم ،مثلهم مثل النحاتين ،المعدن الثمين ليوضع في كل ثغرة حجٌر
ينحت الُمر ِّ
صف بدقة مع األحجار الكريمة
ضع الحجُر الكريم وُير َ
من األحجار الثمينة .ثم يو َ
ع من الذهب أو البالتين بفن الصائغ وحرفته.
األخرى ،وُيثبت بإحكام في إطاره المصنو ِ

مينا بلون الشامبني
واجهة ممّيزة
سد أكثر هوّية الساعة
ُيَعد المينا الواجهة الُممٍّيزة لساعة رولكس والميزة التي ُتج ّ
ووضوحها .تتمّيز جميع مواني رولكس بعالمات ساعات مصنوعة من الذهب كي ال تفقد
بريقها .وغالًبا ما ُتصّمم وُتصَنع يدوًيا في ورشات عمل رولكس لضمان الجودة المثالية.

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 جوبيلي )(Jubilee
سوار مرن ومريح
يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم،
إضافًة إلى إخضاعها الختبارات صارمة .وتضمن المراقبة اليدوية الجمال االستثنائي
صنع سوار جوبيلي ) (Jubileeالمعدني
صِّمم و ُ
التي تتمتع به كافة أجزاء الساعةُ .
صا بمناسبة إطالق ساعة
صي ً
طع خ ِّ
ت خماسية الِق َ
المرن والمريح الُمؤّلف من حلقا ٍ
أويستر بربتشوال ديت جست ألول مّرة في عام .۱۹٤٥

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.

المواصفات
الرقم المرجعي 126283RBR

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٣٦ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر

الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة

واأللماس
تصميم أويستر
العلبة الوسطية أحادية الكتلة )مونوبلوك( ،أما ظهر العلبة وتاج
التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٣٦مم

العيار
 ،٣۲٣٥من صنع رولكس
الدقة
 ۲+/۲ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري

المادة

للتاريخ مع ضبط سريع .وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق

روليسور أصفر )تركيبة من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر(

للوقت

اإلطار

المذبذب

مرصع باأللماس

شعري البارامغنطيسي باراكروم األزرق .ماصات
النابض ال َ

تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء ،مثبت لولبًيا
البلورة
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ
مقاَومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق  ۱٠٠متر  ٣٣٠ /قدًما

الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ۷٠ساعة تقريبًا

السوار

المينا

جوبيلي ) ،(Jubileeبحلقات خماسية

لون الشامبين

مادة السوار

التفاصيل

روليسور أصفر )تركيبة من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر(

عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

اإلبزيم
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.

