صبماريرن ديت
أويستر ٤١ ،مم ،من الذهب األبيض

جّهز إصدار أويسرت بربتشوال صبماريرن
ُ
ديت املصنوع من ذهب أبيض عيار ١٨
قرياًطا برتصيعة إطار سريا كروم من
السرياميك األزرق 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.

ذهب أبيض 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  ١۸قيرا ً
طا كالذهب األصفر أو الذهب األبيض أو الذهب الوردي ،استناًدا
الذهب عيار  ١۸قيرا ً
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 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.

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  ۳۲۳٥هو 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.

المواصفات
الرقم المرجعي 126619LB

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٤١ ،مم ،من الذهب األبيض

الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة

تصميم أويستر

العيار

العلبة الوسطية أحادية الكتلة )مونوبلوك( ،أما ظهر العلبة وتاج

 ،۳۲۳٥من صنع رولكس

التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٤١مم

الدقة
 ۲+/۲ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري

طا
ذهب أبيض عيار  ١۸قيرا ً

للتاريخ مع ضبط سريع .وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق

اإلطار

للوقت

سيراكروم دّوار باتجاه واحد ،ترصيعة ُمَدَّرجة بـ ٦۰دقيقة من

المذبذب

السيراميك مقاومة للخدش ،أرقام وتدريجات مطلية بالبالتين

شعري البارامغنطيسي باراكروم األزرق .ماصات
النابض ال َ

تاج التعبئة
نظام تريب لوك بثالثة صمامات مقاوم للماء ،مثبت لولبًيا
البلورة
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ
مقاَومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق  ۳۰۰متر  ١۰۰۰ /قدم

الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ۷۰ساعة تقريبًا

السوار

المينا

طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

أسود

مادة السوار

التفاصيل

طا
ذهب أبيض عيار  ١۸قيرا ً

عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

اإلبزيم
إبزيم األمان أويستر لوك القابل للطي ،بنظام توسعة غاليد لوك
من رولكس

التوثيق
كرونومتر متفّوق األداء )كوسك  +توثيق رولكس بعد التركيب(

وشعاع أزرق

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.

