إ كسبلوَرر II
أويستر ٤٢ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال إ كسبلوَرر II
ُ
املصنوع من فوالذ أويسرت ستيل واملزّود
بسوار أويسرت وبمينا أبيض بعقرب شبيه
بالسهم ُيشري إىل  ۲٤ساعة وبعالمات
ساعات مع نظام عرض كرومااليت.
يجعل منها ميناها الفائق الوضوح وفوالذ أويستر ستيل ذات المقاومة الشديدة والمقاِوم
صنعت منه ساعة الظروف القصوى.
للماء الذي ُ

إطار -٢٤ساعة
املوثوقية يف أصعب الظروف
زّودت رولكس ساعة إكسبلوَرر  IIبعرض  ٢٤ساعة إضافي ،إذ يدور في المينا عقرب
ال من الـ  ۱٢المعتادة ،ويشير إلى الساعة بفضل اإلطار الثابت المدرج
 ٢٤ساعة ،بد ً
بـ  ٢٤ساعة.

مينا أبيض
التميزي بني النهار والليل
تتمّيز ساعة إكسبلوَرر  IIبعرض للتاريخ وعقرب برتقالي إضافي ُيشير إلى  ٢٤ساعة
وإطار مثبت بتدرجات  ٢٤ساعة تتيح لمرتدي الساعة الّتمييز بين ساعات الليل والنهار.
ضل لرواد الكهوف وعلماء البراكين والمستكشفين القطبيين .تتميز
وباتت الخيار الُمف َّ
عالمات الساعات والعقارب بنظاِم عرض كرومااليت مع إضاءة زرقاء طويلة األمد.

فوالذ أويسرت ستيل
مقاومة عالية للصدأ
تستخدم رولكس فوالذ أويستر ستيل لصنع علب ساعاتها الفوالذية .ينتمي فوالذ
أويستر ستيل الذي طّورته رولكس إلى عائلة فوالذ  ،904Lوعادًة ما ُيستخَدم هذا
المزيج المعدني في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية ،حيث تكون
مقاومة الصدأ العالية الذي يمتاز بها ضروريةُ .يعتبر فوالذ أويستر ستيل مقاِوًما للغاية
وُيقّدم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما ُيحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوًة.

سوار أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
صّمم
جا ساحًرا بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا ،وقد ُ
ُيشّكل سوار أويستر مزي ً
ي والذي يمنع
ن واحد .وهو مجٌّهز بإبزيم أويسترلوك القابل للط ّ
حا في آ ٍ
ن متيًنا ومري ً
ليكو َ
االنفتاح العرضي للسوار ،وبنظام التوسعة إيزي لينك الخاص برولكسَ .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 ٣٢٨٥
أداء رفيع
العيار  ٣٢٨٥الجديد هو حركة من الجيل الجديد طّورتها رولكس وصنعتها بالكامل في
مشاغلها الخاصة .أقبلت رولكس على إيداع عشر براءات اختراع عبر مسيرة تصميم
هذه الحركة التي تتمّيز بميزان كرونرجي جديد وتوّفر احتياطي طاقة يناهز  ٧٠ساعة.
على غرار جميع حركات رولكس بربتشوال ،اعُتمدت حركة  ٣٢٨٥رسمًيا ككرونومتر
ب ُيمنح للساعات عالية الدقة التي نجحت في اجتياز اختبارات المعهد
سويسري ،وهو لق ٌ
السويسري الرسمي الختبارات الكرونومتر ) .(COSCزّودت رولكس حركة ٣٢٨٥
شعري باراكروم ،يمنحها مقاَومًة أشد للصدمات ولتفاوت درجات الحرارة.
ض َ
بناب ٍ
ل استثنائي.
تجعُلها بنيُتها الشبيهة بسائر حركات ساعات أويستر ،قوية وفّعالة بشك ٍ
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عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .نظام بيان

اإلطار
مثبت ومدَّرج بـ ٢٤ساعة
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

-٢٤ساعة .منطقة توقيت ثانية مع ضبط مستقل وسريع لعقرب
الساعات .إظهار فوري للتاريخ .وظيفة إيقاف 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
 ٧٠ساعة تقريبًا

السوار

المينا

طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

أبيض

مادة السوار

التفاصيل
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عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

اإلبزيم
إبزيم األمان أويستر لوك القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك
المريحة بحجم  ٥مم

التوثيق
توثيق الكرونومتر المتفِّوق 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.

