ميلغوس
أويستر ٤٠ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

جّهزت ساعة أويسرت بربتشوال ميلغوس
ُ
هذه بمينا زي ُبُلو األزرق وبعالمات
ساعات مضيئة ،حيث ُتنِتج بلورة السافري
األخرض ِانعكاسات ضوئية وُتحافظ يف
الوقت نف ِ
سه على الوضوح املثايل
للساعة.
يسهل الّتعرف عليها بفضل خطوطها األنيقة والواضحة وعقرب الثواني البرتقالي الذي
يشبه شكل صاعقة البرق والذي ُيذِّكر بالنموذج األصلي للساعة.

بلورة السافري األخرض
عملية رسية
ُتَعد بلورة السافير األخضر بلورة ساعة فريدة صّممتها رولكس لمقاومة الخدش وتالشي
األلوان ،تنفرد بها موديالت ميلغوس.

مينا زي بلو األزرق
إشارة رمزية
كانت بلورة السافير األخضر ابتكاًرا حقيقًيا في مجال صناعة الساعات عند إطالقها في
إصدار ميلغوس عام  .۲٠٠۷وتتوّفر اليوم هذه البلورة مع مينا أزرق كهربائي ،وهذا
ق صاعق.
صِّمم على شكل بر ٍ
تلميح إلى عقرب الثواني الذي ُ

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
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.

عال
نظام حماية ف ّ
مقاومة املجاالت املغناطيسية
أول ابتكار صميمي يعمل على مقاومة التداخالت المغناطيسية في موديل ميلغوس ،هو
صنع الحاجب من سبائك اختارتها رولكس لُيحيط
الحاجب المغناطيسي في علبة أويسترُ .
بالحركة ويحميهاُ .نقش على هذا الحاجب المغناطيسي رمز كثافة التدفق المغناطيسي
الذي يتمثل في الحرف " "Bوسهم ،والذي ال يستطيع أن يراه سوى الساعاتيون
المعتَمدون من رولكس.

الحركة ۳۱۳۱
أداء رفيع
زّودت رولكس ساعة ميلغوس بالعيار  ،۳۱۳۱وهي حركة ذاتية التعبئة طّورتها رولكس
ضم هذه الحركة أحدث التكنولوجيات المبتكرة
وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصةَ .ت ُ
التي سجلتها العالمة ببراءة اختراع والتي تؤِّمن مقاومًة استثنائية للحقول المغناطيسية.
على غرار جميع حركات رولكس بربتشوال ،اعُتمدت حركة  ۳۱۳۱رسمًيا ككرونومتر
ب ُيمنح للساعات عالية الدقة التي نجحت في اجتياز اختبارات المعهد
سويسري ،وهو لق ٌ
السويسري الرسمي الختبارات الكرونومتر )كوسك( .تجعُلها بنيُتها الشبيهة بسائر
ل استثنائي.
حركات ساعات أويستر ،قوية وفّعالة بشك ٍ

المواصفات
الرقم المرجعي 116400GV

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٤٠ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة ،مزودة بحاجب

تصميم أويستر

مغنطيسي لحماية الحركة

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

العيار

التعبئة فمثبتان لولبًّيا

 ،۳۱۳۱من صنع رولكس

القطر

الدقة

 ٤٠مم

 ۲+/۲-ثانية في اليوم ،بعد التركيب

المادة

الوظائف

فوالذ أويستر ستيل

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .وظيفة إيقاف مؤشر

اإلطار
أملس
تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء ،مثبت لولبًيا
البلورة
من السافير األخضر المقاوم للخدش
مقاَومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق  ۱٠٠متر  ۳۳٠ /قدًما

الثواني لضبط دقيق للوقت
المذبذب
شعري البارامغناطيسي باراكروم األزرق
النابض ال َ
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ٤٨ساعة تقريًبا

السوار

المينا

طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

زي ُبُلو األزرق

مادة السوار

التفاصيل

فوالذ أويستر ستيل

عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

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

التوثيق
كرونومتر متفّوق 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.

