صبماريرن
أويستر ٤١ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال صبماريرن
ُ
املصنوع من فوالذ أويسرت ستيل برتصيعة
إطار سريا كروم من السرياميك األسود
وبمينا أسود مزّود بعالمات ساعات كبرية
ومضيئة.
زّودته رولكس باإلطار الدّوار أحادي االتجاه وبسوار أويستر بحلقاته الصلبةَ .تظ ّ
ل
أحدث إصدارات ساعتيْ صبمارينر وصبمارينر ديت متمسكةً بسمات النموذج األصلي
الذي أصدرته رولكس عام  .١۹٥۳ومّثلت صبمارينر نقطة تحّول تاريخية في عالم
صناعة الساعات ألنها حّددت معايير ساعات الغوص.

اإلطار الَدوار أحادي االتجاه
أداة لالستعمال تحت املاء
يؤّدي اإلطاُر الدوار في نموذج صبمارينر وظيفًة أساسيًة في الساعة .تتيح تدرجات
الـ ٦۰دقيقة على الساعة مراقبة الغواص لمدَة الغوص وأوقاتَ التوقف لتخفيف الضغط
بدقٍة وأمان.

مينا أسود
لوضوح تحت املاء
ُيعّد نظام عرض كرومااليت الُمضيء الذي يتمّيز به المينا ابتكاًرا يرمي إلى تعزيز
مستوى العرض في البيئات الُمظِلمة ،وهي ميزة أساسية للغواصين .كما تتيح عالمات
الساعات ذات األشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والُمثّلثة وعقارب الساعات والدقائق
العريضة قراءًة فورية ُيمِكن االعتماد عليها لمنع وقوع أي التباس تحت الماء.

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.

الحركة ٣٢٣٠
أداء رفيع
صنعت بالكامل لدى
طّورت و ُ
جّهزت ساعة صبمارينر بالعيار  ،۳٢۳۰وهو حركة ُ
ُ
رولكس التي أصدرتها في عام  .٢۰٢۰حظيت هذه الحركة الميكانيكية ذات التعبئة
الذاتية والتكنولوجيا الساعاتية الرائدة بالعديد من براءات االختراع وتوّفر مكاسب أساسية
من حيث الدقة واحتياطي الطاقة ومقاومة الصدمات والمجاالت المغناطيسية وسهولة
جلت رولكس
االستعمال والموثوقية .يتضمن العيار  ۳٢۳۰ميزان كرونرجي الذي س ّ
طاقة العالية والموثوقية الكبيرة.
براءة اختراعه والذي يجمع بين فعالية ال ّ
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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.

