سكاي دويَلر
أويستر ٤٢ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر

تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال سكاي دويَلر
املصنوعة من فوالذ أويسرت ستيل
والذهب األصفر بمينا أسود مرشق
وبسوار جوبيلي ).(Jubilee
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 أسود مرشق
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.

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 ،۱۹٣٣
س ِّ
ساعات رولكس منذ مطلع ثالثينيات القرن العشرين والذي ُ
توقيًعا حقيقًّيا لرولكس وأبرز ركائز مجموعِة أويستر.

سوار جوبيلي )(Jubilee
سوار مرن ومريح
يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم،
إضافًة إلى إخضاعها الختبارات صارمة .وتضمن المراقبة اليدوية الجمال االستثنائي
صنع سوار جوبيلي ) (Jubileeالمعدني
صِّمم و ُ
التي تتمتع به كافة أجزاء الساعةُ .
صا بمناسبة إطالق ساعة
صي ً
طع خ ِّ
ت خماسية الِق َ
المرن والمريح الُمؤّلف من حلقا ٍ
أويستر بربتشوال ديت جست ألول مّرة في عام .۱۹٤٥

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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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.

