أويسرت بربتشوال ٤١
أويستر ٤١ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

ساعة أويسرت بربتشوال  ٤١املُزّودة بمينا
أزرق المع وبسوار أويسرت.
تتمّيز إطاللة ساعات أويستر بربتشوال الجمالية عن غيرها ألنها ترمز لألناقة المطلقة
والكالسيكية .تجمع هذه الساعات بين خصائصها الجمالية والوظيفيةَ األزلية الراسخة في
أصول رولكس الرائدة.

مينا أزرق المع
واجهة ممّيزة
سد أكثر هوّية الساعة
ُيَعد المينا الواجهة الُممٍّيزة لساعة رولكس والميزة التي ُتج ّ
ووضوحها.

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
جا مثالًيا يجمع بين الشكل والوظيفة ،والجمال والتكنولوجيا.
ُيشِّكل سوار أويستر مزي ً
أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة األولى في أواخر
ثالثينيات القرن العشرين بحلقاته الثالثية العريضِة والمسطحة ،وال يزال حتى اليوم
السوار األكثر شهرًة في مجموعة أويستر .وتّم تزويد سوار أويستر الذي تتمّيز به
أويستر بربتشوال بإبزيم أويستر كالسب.

الحركة ٣٢٣٠
أداء رفيع
صنعت
طّورت و ُ
جّهزت ساعة أويستر بربتشوال  ٤١بالعيار  ،٣٢٣٠وهو حركة ُ
ُ
بالكامل لدى رولكس التي أصدرتها في عام  .٢٠٢٠حظيت هذه الحركة الميكانيكية ذات
التعبئة الذاتية والتكنولوجيا الساعاتية الرائدة بالعديد من براءات االختراع وتوّفر مكاسب
أساسية من حيث الدقة واحتياطي الطاقة ومقاومة الصدمات والمجاالت المغناطيسية
جلت
وسهولة االستعمال والموثوقية .يتضمن العيار  ٣٢٣٠ميزان كرونرجي الذي س ّ
طاقة العالية والموثوقية الكبيرة.
رولكس براءة اختراعه والذي يجمع بين فعالية ال ّ
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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.

