رولكس ديب يس
أويستر ٤٤ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

إصدار ساعة أويسرت بربتشوال
رولكس ديب يس املصنوع من فوالذ
أويسرت ستيل واملُزّود برتصيعة إطار
سريا كروم من السرياميك األسود وبسوار
أويسرت.
زّودته رولكس بمينا أسود وبعالمات ساعات كبيرة ومضيئةُ .تَعد ساعة رولكس
ديب سي واحدة من بين ساعات الغوص الفائقة المتانة والتي صّممتها رولكس
الستكشاف أعماق البحار وذلك بفضل مقاومتها للماء حتى عمق  ٣٩٠٠متر
) ١٢٨٠٠قدم( وتزويدها بإطار دّوار أحادي االتجاه ُمدَّرج بـ ٦٠دقيقة.

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

مينا أسود
واجهة ممّيزة
سد أكثر هوّية الساعة
ُيَعد المينا الواجهة الُممٍّيزة لساعة رولكس والميزة التي ُتج ّ
ووضوحها .تتمّيز جميع مواني رولكس بعالمات ساعات مصنوعة من الذهب كي ال تفقد
بريقها .وغالًبا ما ُتصّمم وُتصَنع يدوًيا في ورشات عمل رولكس لضمان الجودة المثالية.

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
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.

نظام مقاوم للماء
املتانة واملوثوقية
ُتمِّثل علبة أويستر ،التي تتمّيز بها ساعة ديب سي والتي تضمن مقاومة الماء حتى عمق
صنعت علبتها الوسطية من كتلٍة
جا للمتانة والموثوقيةُ .
 ٣٩٠٠متٍر ) ١٢٨٠٠قدًما( ،نموذ ً
صلبة من فوالذ أويستر ستيل المقاِوم للصدأ بشكل خاص .أما ظهر العلبة المصقول
شّد لولبًّيا بإحكام بواسطة أداة خاصة تتيح فقط لصانعي ساعات رولكس
بأخدوٍد رفيع ،ف ُ
الوصول إلى هذه الحركة .يستأثر هذا اإلصدار بعلبة أويستر التي يبلغ قطرها  ٤٤مم،
معزًزا بنظام رينغلوك الذي سجلته رولكس ببراءة اختراع لتوفير أعلى درجات المتانة
والموثوقية ضمن حجم معقول وعملي.

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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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.

