ديت جست ٣١
أويستر ٣١ ،مم ،من الذهب األصفر

تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال ديت جست
 ٣١هذه املصنوعة من ذهب أصفر عيار
 ١٨قرياًطا بمينا أخرض زيتوين ،مرَّصع
باألملاس وبسوار بريزيدانت
).(President
صع باأللماسُ .يبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة
ُزّود ميناها برقم  VIكبير ومر َّ
وُقضبانها تصميم علبة أويستر األنيقة التي يبلغ قطرها  ٣١مم 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 أخرض زيتوين
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 .

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  ١۸قيرا ً
طا كالذهب األصفر أو الذهب األبيض أو الذهب الوردي ،استناًدا
الذهب عيار  ١۸قيرا ً
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 بريزيدانت )(President
األناقة املُطلقة
يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم،
إضافًة إلى إخضاعها الختبارات صارمة .وتضمن المراقبة اليدوية الجمال االستثنائي
التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة .تم إطالق سوار بريزيدانت ) (Presidentالمؤلف
طع عام  ١۹٥٦بمناسبة إطالق نموذج أويستر بربتشوال داي ديت.
ت ثالثية الِق َ
من حلقا ٍ
ُيمِّثل هذا السوار األناقة الُمطلقة والّراحة كما أنه ُيصَنع دوًما من أفضل المعادن الثمينة.

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 ٢٢٣٦
أداء رفيع
العيار  ۲۲٣٦هو حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة من الجيل الجديد ،طّورتها رولكس
وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصة .جّهزت رولكس هذه الحركة بالنابض الشعري
جلته ببراءة اختراع والذي ُيوِّفر مستوى رفيًعا
سيلوكسي الذي صنعته من السيليكون وس ّ
من األداء الكرونومتري .وُيوّفر النابض الشعري سيلوكسي الذي ال يتأثر بالمجاالت
المغناطيسية استقراًرا كبيًرا أمام تفاوت درجات الحرارة وُيحافظ على دقته أكثر بعشر
ض شعري تقليدي إذا تعرضت الساعة للصدمات .وتضمن هندسته التي
مرات من ناب ٍ
سجلت براءة اختراعها أداءه المنتظم في جميع األوضاع.
ُ

المواصفات
الرقم المرجعي 278278

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٣١ ،مم ،من الذهب األصفر

الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة

تصميم أويستر

العيار

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

 ،۲۲٣٦من صنع رولكس

التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٣١مم

الدقة
 ۲+/۲ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري

طا
ذهب أصفر عيار  ١۸قيرا ً

للتاريخ بضبط سريع .وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق

اإلطار
ُمخّدد
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  ١٠٠متر  ٣٣٠ /قدًما

للوقت
المذبذب
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة
اختراع .ماصات الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ٥٥ساعة تقريًبا

السوار

المينا

بريزيدانت ) ،(Presidentبحلقات ثالثية نصف دائرية

صع باأللماس
أخضر زيتي مر َّ

مادة السوار

الترصيع باألحجار الكريمة

طا
ذهب أصفر عيار  ١۸قيرا ً

صع باأللماس
رقم  VIكبير ومر َّ

اإلبزيم
َكراون كالسب خفي قابل للطي

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.

