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ساعة أويسرت بربتشوال جي إم يت ماسرت
 IIاملصنوعة من ذهب أبيض عيار ١٨
قرياًطا واملزّودة بسوار أويسرت.
جّهز هذا الموديل بمينا حجر نيزكي وترصيعة إطار سيراكروم من السيراميك باللونين
ُ
األحمر واألزرق بلونين .أصبحت ساعة جي إم تي ماستر  IIاليوم معروفة بصالبتها
صّممت لعرض توقيتين زمنيين مختلفين في آن واحد خالل
وشكلها المبتكر ،بعد أن ُ
رحالت الطيران العابرة للقارات.

مينا حجر النزيك
الوجه اآلخر للنظام الشميس
ُيَعد هذا اإلصدار من ساعة جي إم تي ماستر  IIالوحيد الذي جّهزته رولكس بمينا حجر
النيزكُ .يستخرج حجر النيزك من قلب كويكب أو حتى من كوكب بعدما انفجر وانتشرت
المواد عبر النظام الشمسي إلى أن أتى بها القدر إلى محور دوران كوكبنا واقتادتها
الجاذبية إلى األرض.

إطار دّوار مدّرج بـ  ٢٤ساعة
التكنولوجيا املتطورة االبتكارية
إضافًة إلى عقارب الساعات والدقائق والثواني التقليدية ،تتضمن ساعة
جي إم تي ماستر  IIعلى عقرب في طرفه سهم ،يدور في المينا مرة كل  ٢٤ساعة،
وعلى إطاٍر َدوار ثنائي االتجاه مدَّرج بـ  ٢٤ساعةُ .يشير عقرب  ٢٤ساعة ذو اللون
الُممَّيز إلى توقيت "بلد األصل" المرجعي في المنطقة الزمنية األولى وُيقرأ هذا التوقيت
على تدرجات اإلطارُ .يمكن ضبط التوقيت المحلي للمسافر بسهولة من خالل "القفز" من
ساعة إلى ساعة ،وهذا بفضل آليٍة ذكية ُتشَّغل بتاج التعبئة :حيث ُيمكن ضبط عقرب
ل مستقل عن عقربي الدقائق والثواني .يسمح هذا
ي من االتجاهين بشك ٍ
الساعات في أ ٍ
للمسافرين بالتكيف مع التوقيت الجديد دون التأثير على دقة الدقائق والثواني في عرض
الوقت.

ذهب أبيض 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  ۱۸قيرا ً
طا كالذهب األصفر أو الذهب األبيض أو الذهب الوردي ،استناًدا
الذهب عيار  ۱۸قيرا ً
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 أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم،
إضافًة إلى إخضاعها الختبارات صارمة .وتضمن المراقبة اليدوية الجمال االستثنائي
جا مثالًيا يجمع بين الشكل
التي تتمتع به كافة أجزاء الساعةُ .يشِّكل سوار أويستر مزي ً
والوظيفة .أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة األولى في
أواخر ثالثينيات القرن العشرين بحلقاته الثالثية العريضةِ والمسطحة ،وال يزال حتى
اليوم السوار األكثر شهرًة في مجموعة أويستر.

منطقتان زمنيتان
عرض مزتامن
ن واحد،
ُيمكن عرض الوقت في منطقتين زمنيتين على ساعة جي إم تي ماستر  IIفي آ ٍ
كالتوقيت المحلي والتوقيت المرجعي ،أو التوقيت المحلي وتوقيت منطقة زمنية أخرى
بفضل العقارب التقليدية التي تشير إلى الساعات والدقائق والثواني ،وعقرب آخر ُيشير
إلى  ٢٤ساعة ذي طرف شبيه بالمثلث ،وإطار يدور في اتجاهين مزّود بترصيعة
سيراكروم مَدَّرجة تشير إلى  ٢٤ساعة .يتزامن التاريخ الوارد على المينا عند موضع
الساعة  ٣مع التوقيت المحلي.

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  ٣٢۸٥الجديد 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  ٣٢۸٥رسمًيا ككرونومتر
ب ُيمنح للساعات عالية الدقة التي نجحت في اجتياز اختبارات المعهد
سويسري ،وهو لق ٌ
السويسري الرسمي الختبارات الكرونومتر ) .(COSCزّودت رولكس حركة ٣٢۸٥
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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