أويسرت بربتشوال ٣٦
أويستر ٣٦ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

ساعة أويسرت بربتشوال  ٣٦املُزّودة بمينا
فيض 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 فيض
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  ٣٦بالعيار  ،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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الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة
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عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .وظيفة إيقاف مؤشر
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الثواني لضبط دقيق للوقت
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شعري البارامغنطيسي باراكروم األزرق .ماصات
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تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء ،مثبت لولبًيا
البلورة
من السافير المقاوم للخدش
مقاَومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق  ١٠٠متر  ٣٣٠ /قدًما

الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ۷٠ساعة تقريبًا
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طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

فضي

مادة السوار

التفاصيل
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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.

