أويسرت بربتشوال ٣١
أويستر ٣١ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

ساعة أويسرت بربتشوال  ٣١املُزّودة 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 ٢٢٣٢
أداء رفيع
العيار  ۲۲٣۲الذي أطلقته رولكس في عام  ۲٠۲٠هو حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة من
صنعت بالكامل لدى رولكس .جّهزت رولكس هذه الحركة
طِورت و ُ
الجيل الجديدُ ،
جلته ببراءة اختراع والذي
بالنابض الشعري سيلوكسي الذي صنعته من السيليكون وس ّ
ُيوِّفر مستوى رفيًعا من األداء الكرونومتري .وُيوّفر النابض الشعري سيلوكسي الذي ال
يتأثر بالمجاالت المغناطيسية استقراًرا كبيًرا أمام تفاوت درجات الحرارة وُيحافظ على
ض شعري تقليدي إذا تعرضت الساعة للصدمات .وتضمن
دقته أكثر بعشر مرات من ناب ٍ
سجلت براءة اختراعها أداءه المنتظم في جميع األوضاع.
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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.

