يس دويَلر
أويستر ٤٣ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر

إصدار ساعة أويسرت بربتشوال يس دويَلر
املصنوع من فوالذ أويسرت ستيل والذهب
األصفر واملُزّود برتصيعة إطار سريا كروم
من السرياميك األسود وبسوار أويسرت.
زّودته رولكس بمينا أسود ُممّيز وبعالمات ساعات كبيرة ومضيئةُ .تَعد ساعة رولكس
سي دويَلر واحدة من بين ساعات الغوص الفائقة المتانة والتي صّممتها رولكس
الستكشاف أعماق البحار وذلك بفضل مقاومتها للماء حتى عمق  ١٢٢٠متًرا
) ٤٠٠٠قدم( وتزويدها بإطار دّوار أحادي االتجاه ُمدَّرج بـ ٦٠دقيقة.

ترصيعة من السرياميك وعرض ميضء
ساعة الغواصني األسطورية
يتيح إطار ساعة سي دويَلر المدرج بـ  ٦٠دقيقة والدّوار باتجاه واحد للغّواصين مراقبة
غوصهم وتخفيف أزمنة الضغط بدقة وأمان.

مينا أسود
مستوحاة من النموذج األصلي
صصت لموديالت رولكس
خ ّ
يّتسم مينا ساعة سي دويَلر األسود بعقارب كبيرة ومؤشرات ُ
بروفشونالُ .نِقشت عبارة ") "Sea-Dwellerساكن البحار( بالّلون األصفر على ميناها
األسود لُتذِّكر بلون الّذهب األصفر .وعندما تّم تحديث سي دويَلر عام  ،٢٠١٧اكتست
طى نظاُم عرض كرومااليت
هذه الحروف لوًنا أحمر ُيشير إلى الموديل األصلي .يتخ ّ
عه
المبتكر الحدوَد المعهودة للحصول على الوضوح في البيئات المظلمة؛ إذ يدوم شعا ُ
عه ،وهذه مدٌة أطول بمرتين تقريًبا
ف سطو ُ
األزرق الُممّيز حتى  ۸ساعات دون أن يخ َ
من مدة شعاع المواد المضيئة العادية.

روليسور أصفر
مزيج بني معدنْين
إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه ،أما الفوالذ فُيعّزز القوَة والمتانة ،فيوحدان مًعا
أفضل خصائصهما بكل تناغمُ .يمِّثل الروليسور ،الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من
جلت تسميته عام ،١۹٣٣
س ِّ
ساعات رولكس منذ مطلع ثالثينيات القرن العشرين والذي ُ
توقيًعا حقيقًّيا لرولكس وأبرز ركائز مجموعِة أويستر.

سوار أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
صّمم
جا ساحًرا بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا ،وقد ُ
ُيشّكل سوار أويستر مزي ً
ح العرضي
جهز بإبزيم أويسترلوك الذي يمنع االنفتا َ
ن واحدُ .
حا في آ ٍ
ن متيًنا ومري ً
ليكو َ
ط طول السوار بدقة من دون
للسوار وبنظام التوسعة غاليدلوك الذكي الذي يتيح ضب َ
االستعانة بأي أداة ،كما يتيح ارتداء الساعة براحة وسهولة تامة فوق بزة الغوص.

صمام ترصيف الهيليوم
معدات أعماق البحار
قبل الصعود إلى سطح البحر ،يتحّتم على الغواصين المحترفين المتجهين نحو السطح بعد
غوص تشبع عميق ،قضاُء بعض الوقت في غرفة تخفيف الضغط حيث يتنفسون مزي َ
ج
غازات يحتوي على الهيليوم .الهيليوم غاز خفيف للغاية وغير متطاير ،تتسرب جزيئاُته
الصغيرة إلى كل مكان في الحجرة وتتغلغل حتى في الساعة .أثناء تخفيف الضغط ،ال
يستطيع الهيليوم االنفالتَ من العلبة الكتيمة بسرعٍة كافية ،ما يخلق فرًقا في الضغط قد
يخلع البلورة عن علبة الساعة .ولهذا الغرض ابتكر مهندسو رولكس صمام تصريف
مزود بزنبرك :ينفتح عندما يتراوح فارق الضغط بين داخل الساعة وخارجها بين  ٣و٥
بار ،مما يسمح للهيليوم بالتسرب وبالتالي حماية الساعة.

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 ٣٢٣٥
أداء رفيع
العيار  ٣٢٣٥هي حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة من الجيل الجديد ،طّورتها رولكس
وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصة .تقع هذه الحركة الميكانيكية ذاتية التعبئة في
طليعة فن صناعة الساعات .وتؤّكد ببراعة مهارة رولكس التكنولوجية بعد أن حازت
على  ١٤براءة اختراع ،فهي توّفر مكاسب أساسية من حيث الدقة واحتياطي الطاقة،
والمقاومة للحقول وللمجاالت المغناطيسية باإلضافة إلى سهولة االستعمال والموثوقية.
ضا على ميزان كرونرجي الجديد الذي سجلته رولكس ببراءة اختراع ،والذي
وتحتوي أي ً
يجمع بين فعالية الطاقة العالية والموثوقية الكبيرة .تتيح له تركيبته المصنوعة من النيكل
والفوسفور عدم التأثر بالتداخالت المغناطيسية.
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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.

