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تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال سكاي دويَلر
املصنوعة من ذهب أصفر عيار  ١٨قرياًطا
بمينا أبيض ناصع وبسوار أويسرتفلكس.
شر منطقة زمنية ثانية على قرص َيحيد عن
ن هذه الساعة ُممّيزة ،حيث إّنها تستأثر بُمؤ ّ
إّ
مركز المينا .عالوة على ذلك ،تنفرد رولكس بنظام ُمبتكر لضبط الوظائف باستعمال
اإلطار الَدّوار الُمخَّدد رينغ كوماند.

مينا أبيض ناصع
مزية الفتة للنظر
ث مقلوب ثابت أحمر على المينا إلى التوقيت المرجعي الُمختار ،أي الوقت في
ُيشير مثل ٌ
الوطن أو في مكان العمل المعتاد للمسافر ،وذلك على قرص  ٢٤ساعة الحائِد عن
المركز .وبلمحة بصرُ ،يمّيز نظام بيان  ٢٤ساعة بين ساعات الليل وساعات النهار في
المنطقة الزمنية الثانية.

اإلطار املخدد
توقيع رولكس
يشهد إطار رولكس الُمخَّدد على التمّيز .كان ألخدود إطار أويستر في األصل غرض
وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت اإلطار على العلبة مساعًدا على ضمان مقاومة الساعة
ال ألخدود ظهر العلبة الذي ُيثّبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء
للماء .وكان بذلك مماث ً
باستعمال أدوات رولكس الخاصة .أصبح األخدود على مّر السنين عنصًرا جمالًيا وميزة
حقيقة بتوقيع رولكس .وُيمثل اإلطار المخدد اليوم عالمة تمّيز ،وهو مصمم كالعادة من
الذهب.

ذهب أصفر عيار  ١٨قرياًطا
الزتام باالمتياز
بعد أن أشرفت رولكس على إدارة مسبَكها الحصري ،اكتسبت قدرٌة ال تضاَهى على سبك
طاُ .يمِكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك
أجود سبائك الذهب عيار  ۱۸قيرا ً
طا كالذهب األصفر أو الذهب األبيض أو الذهب الوردي ،استناًدا
الذهب عيار  ۱۸قيرا ً
إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البالتين أو البالديوم الُمضافة إليه .وُتصَنع من أنقى
المعادن وُتفحص بدقة في مختبٍر داخلي مزَوٍد بأحدث األجهزة ،قبل صياغة الذهب
وتشكيله بالدقة والجودة نفسها .يبدأ التزام رولكس باالمتياز من الَمصدر.

سوار أويسرتفلكس
مقاوم للغاية ودائم
ُيقِّدم سوار أويسترفلكس الجديد في ساعة سكاي دويَلر ،الذي طورته رولكس وسجلته
ال لألساور المعدنية األخرىُ .يثّبت السوار بعلبة الساعة وإبزيم
ببراءة اختراع ،بدي ً
أويستر كالسب بواسطة شفرة معدنية مرنة مصنوعة من التيتانيوم والنيكل .تم تغطية
الشفرة المعدنية بمطاط إالستومر أسود عالي الفعالية وهو مقاوم للتأثيرات البيئية ،كما أنه
متين ومناسب لمرتدي الساعة .ولراحٍة إضافية ،تم تزويد الجهة الداخلية لسوار
أويسترفلكس بنظام وسادة مستطيلة مسجلة براءة اختراعها ،لتثبيت الساعة حول
المعصم ،كما تم إضافة إبزيم أويستر كالسب المصنوع من ذهب أصفر عيار ۱۸
طا .يتألف هذا السوار كذلك من نظام توسعة غاليد لوك الذي صّممته رولكس
قيرا ً
وسجلت براءة اختراعه .وتتيح هذه اآللية المسّننة المبتكرة والمدمجة تحت اإلبزيم تعديل
ال دقيًقا دون االستعانة بأي أداة ،بزيادة قدرها  ۱٥مم تقريًبا ،ويبلغ
طول السوار تعدي ً
طول الزيادة الواحدة  ٢،٥مم تقريًبا.

منطقتا التوقيت الزمنيتان
عرض مزتامن
ن واحدُ .يشار إلى التوقيت المحلي بالعقارب المركزية
ُتعرض منطقتان زمنيتان في آ ٍ
التقليدية للساعات والدقائق والثوانيُ .يمكن تحديده بسرعة وبسهولة بواسطة آلية تتيح
ضبط عقرب الساعات بشكل مستقل بمعدل ساعة نحو األمام أو نحو الخلف .ال ُيؤّثر
تغيير الساعة المحلية ال على عقارب الدقائق والثواني وال على التوقيت المرجعي في
المنطقة الزمنية الثانية .وبما أن الساعَة ال تقف أثناء الضبط ،فإّنها ال تفقد من دّقتها شيًئا.
ل المعتاد للمسافر على القرص الحائد عن
ُيقرأ التوقيت المرجعي في مقر اإلقامِة أو العم ِ
ب أحمر
ت مقلو ٍ
ث ثاب ٍ
المركز وُيشار إلى التوقيت المرجعي المختار لمرتدي الساعة بمثل ٍ
اللون .يتيح قرص  ٢٤ساعة للمسافرين الّتمييز بوضوح بين توقيت الّنهار وتوقيت الّليل
حا(.
ال بين الساعة  ۱٠مساًء والساعة  ۱٠صبا ً
في المنطقة الزمنية البعيدة )الّتمييز مث ً
يرتبط تغيير التاريخ بالتوقيت المحلي ويتم في غضون أجزاء من الثانية عند منتصف
الليل .وهكذا ،يكون دائًما التاريخ المعروض في الخانة هو تاريخ التوقيت المحلي للمنطقة
التي يتواجد فيها ُمرتدي 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 ٩٠٠١
أداء رفيع
زّودت رولكس ساعة سكاي دويَلر بالعيار  ،۹٠٠۱وهي حركة ذاتية التعبئة طّورتها
رولكس وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصةُ .اطِلق هذا العيار عام  ،٢٠۱٢وهو من
أكثر العيارات تعقيًدا من صنع رولكس .ومع ذلك ،صّممته لضمان بساطة االستعمال،
فيؤِّمن قرص االختيار على الحافة الخارجية للعيار  ۹٠٠۱التواصل بين الحركة واإلطار
لضبط وظائف ساعة سكاي دويَلر .على غرار جميع حركات رولكس بربتشوال،
ب ُيمنح للساعات عالية الدقة
اعُتمدت حركة  ۹٠٠۱رسمًيا ككرونومتر سويسري ،وهو لق ٌ
التي نجحت في اجتياز اختبارات المعهد السويسري الرسمي الختبارات الكرونومتر
)كوسك( .تجعُلها بنيُتها الشبيهة بسائر حركات ساعات أويستر ،قوية وفّعالة بشك ٍ
ل
استثنائي.
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