ديت جست ٤١
أويستر ٤١ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال ديت جست
 ٤١هذه املصنوعة من فوالذ أويسرت
ستيل وذهب إيفروز بمينا من عرق
اللؤلؤ األبيض ُمرّصع باألملاس وبسوار
أويسرت.
طاُ .يبرز انعكاس
صعة على ذهب عيار  ١٨قيرا ً
ُزّود ميناها بحبات من األلماس مر ّ
الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم علبة أويستر األنيقة التي يبلغ قطرها  ٤١مم
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 ِعرق اللؤلؤ
تسليط الضوء على الجمال الطبيعي
ن وردًيا أو أبيض أو
ن عرق اللؤلؤ بطبيعته مليء باألسرار والمفاجآت؛ إذ يمكن أن يكو َ
إّ
أسود أو أصفر ،وذلك يتوّقف على مصدره .ويختلف لونه وحدته وبنيته حسب موقعه في
الصدفة التي اسُتخرج منها.

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 إيفروز
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 ،١۹٣٣
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
زّودت رولكس هذا اإلصدار بالعيار  ،٣٢٣٥وهي حركة من الجيل الجديد ،طّورتها
رولكس وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصة ،بغية تأمين أداء رفيع المستوى .بعد
توثيقها ككرونومتر سويسري معتَمد من ِقَبل المعهد السويسري الرسمي الختبار
الكرونومتر )كوسك(ِ ،اختبرت رولكس الحركة مًّرة ثانيًة بعد تركيبها لضمان توافق
استخدامها اليومي مع معايير رولكس للدقة التي تعادل ضعف صرامة المعايير
المفروضة على الكرونومترات الموثقة رسمًيا .ويجري اختبار الدقة النهائية التي تتمّتع
بها الساعة المجّمعة باستخدام منهجية خاصة ومعدات تكنولوجية متقدمة مطورة
صا لدى رولكس.
خصي ً
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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.

