ليدي ديت جست
أويستر ٢٨ ،مم ،من ذهب إيفروز واأللماس

تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال ليدي ديت
جست هذه املصنوعة من ذهب إيفروز
عيار  ١٨قرياًطا بإطار من عرق اللؤلؤ
األبيض ُمرّصع باألملاس وبسوار بريزيدانت
).(President
ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم علبة أويستر األنيقة التي يبلغ
صع باأللماس .تتماشى الساعة النسائية الكالسيكية
قطرها  ٢٨مم والتي ُزّودت بإطار ُمر ّ
ليدي ديت جست من رولكس مع روح النموذج الرمزي ديت جست الذي أصبح مرادًفا
لألناقة ودقة الوقت.

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  ۱٨قيرا ً
ابتكرت في مسبكها الخاص مزي ً
طا عام ،٢۰۰٥
ببراءة اختراع باسم :ذهب إيفروزُ .أطلق ذهب إيفروز عيار  ۱٨قيرا ً
وُيستخَدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.

سوار بريزيدانت )(President
األناقة املُطلقة
تتوّفر ساعة ليدي ديت جست هذه بسوار بريزيدانت ) (Presidentالمهيب .يتمّيز هذا
السوار الصلب ،الُمصَّمم من الذهب أو البالتين ،برابط مخفي جديد تحت اإلطار ،يضمن
سالسة االتصال المرئي بين السوار والعلبة .يضيف إبزيم كراون كالسب الخفي ،من
الجيل الجديد ،الذي ُيفتح بتاج رولكس المعّلق ،اللمسة الجمالية النهائية والعملية لهذا
السوار الفاخر.

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  ٢٢۳٦هي 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 ببراءة اختراع أداءه المنتظم في جميع األوضاع.
ُ
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التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٢٨مم

الدقة
 ٢+/٢ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري

طا
ذهب إيفروز عيار  ۱٨قيرا ً

للتاريخ بضبط سريع .وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق

اإلطار
صع باأللماس
مر َّ
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  ۱۰۰متر  ۳۳۰ /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
عرق اللؤلؤ األبيض ،مر َّ

مادة السوار

الترصيع باألحجار الكريمة

طا
ذهب إيفروز عيار  ۱٨قيرا ً

طا
صع على ذهب عيار  ۱٨قيرا ً
ألماس مر ّ

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.

