داي ديت ۳٦
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تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال داي ديت
 ۳٦املصنوعة من ذهب إيفروز عيار ١٨
قرياًطا بمينا من عرق اللؤلؤ األبيض
ُمرّصع باألملاس وبإطار ُمرّصع باألملاس
وبسوار بريزيدانت ).(President
طا وحبات من
صعة على ذهب عيار  ١٨قيرا ً
ُزّود ميناها بـحبات من األلماس مر ّ
األلماس مقطوعة بشكل باغيت عند موضعي الساعة  ٦و .٩كانت داي ديت أول ساعة
ساعة تعرض أّيام األسبوع مكتوبًة بالكامل عندما أصدرتها رولكس ألول مرة
عام .١٩٥٦

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.

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 ِ
ال عن جودة األحجار الكريمة بحد ذاتهاُ ،تساهم معايير ُأخرى في تقييم جمال
وفض ً
ترصيع هذه األحجار ،وأبرزها :الترصيف الدقيق لألحجار الكريمة على مستوى واحد
وتوجيُهها ووضعيتها ،إضافًة إلى انتظام وقوة وتناسب أبعادِ اإلطار واللمسات األخيرة
الدقيقة لألجزاء المعدنيةُ .تشّكل هذه العملية سيمفونيةً رائعة إلضفاء سحٍر على الساعة
وجعِلها تفتن ُمرتديها.

ذهب إيفروز عيار  ١٨قرياًطا
براءة اخرتاع حرصية
سعًيا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاِتها المصنوعة من الذهب الوردي،
طا وسجلته
جا حصرًيا من الذهب الوردي عيار  ١٨قيرا ً
ابتكرت في مسبكها الخاص مزي ً
طا عام ،۲۰۰٥
ببراءة اختراع باسم :ذهب إيفروزُ .أطلق ذهب إيفروز عيار  ١٨قيرا ً
وُيستخَدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.

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  ١٩٥٦بمناسبة 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.

عرض التاريخ
تغيري فورًّيا للتاريخ عند منتصف الليل
أطلقت رولكس ألول مرة ساعة ديت جست في عام  ،١٩٥٦وكانت األولى من نوعها
ن إصدار داي ديت
في العالم .كانت أول ساعة تعرض أّيام األسبوع مكتوبًة بالكامل .إ ّ
ح بنظام عرض خاص لليوم بعدٍد كبير من اللغات.
الذي ارتداه كثيرٌ من قادة العالمُ ،متا ٌ

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 ۳۲٥٥
أداء رفيع
زّودت رولكس إصدار داي ديت  ٣٦بالعيار  ،٣۲٥٥وهي حركة من الجيل الجديد،
صِنعت بالكامل لدى رولكس ،بغية تأمين أداء رفيع المستوى .تقع هذه الحركة
طّورت و ُ
ُ
الميكانيكية ذاتية التعبئة في طليعة فن صناعة الساعات .وتؤّكد ببراعة مهارة رولكس
التكنولوجية بعد أن حازت على  ١٤براءة اختراع ،فهي ُتوّفر مكاسب أساسية من حيث
الدقة واحتياطي الطاقة ،والمقاومة للصدمات وللتداخالت المغناطيسية باإلضافة إلى
سهولة االستعمال والموثوقية.
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الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة

تصميم أويستر

العيار

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

 ،٣۲٥٥من صنع رولكس

التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٣٦مم

الدقة
 ۲+/۲ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري لليوم

طا
ذهب إيفروز عيار  ١٨قيرا ً

والتاريخ من خالل فتحات .ضبط سريع وغير مقيد .وظيفة إيقاف

اإلطار
مرصع باأللماس
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  ١۰۰متر  ٣٣۰ /قدًما

مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت
المذبذب
شعري البارامغنطيسي باراكروم األزرق .ماصات
النابض ال َ
الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ۷۰ساعة تقريبًا

السوار

المينا

بريزيدانت ) ،(Presidentبحلقات ثالثية نصف دائرية

صع باأللماس
عرق اللؤلؤ األبيض ،مر َّ

مادة السوار

الترصيع باألحجار الكريمة

طا
ذهب إيفروز عيار  ١٨قيرا ً

طا وحبات
صعة على ذهب عيار  ١٨قيرا ً
حبات من األلماس مر ّ

اإلبزيم
َكراون كالسب خفي قابل للطي

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

من األلماس مقطوعة بشكل باغيت عند موضعي الساعة  ٦و٩

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.

