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إصدار أويسرت بربتشوال يخت ماسرت II
املصنوع من فوالذ أويسرت ستيل وذهب
إيفروز واملزّود بسوار أويسرت وإطار دّوار
باتجاهني مع ترصيعة سريا كروم زرقاء.
ُتَعد ساعة يخت ماستر  IIالكرونوغراف الوحيد في العالم الُمزّود بذاكرة ميكانيكية ويعمل
إطاره كجهاز عدّ تنازلي وهي أداة أساسية يستخدمها الربابنة لتقييم أفضل المسارات لهم
في البحار.

إطار رينغ كوماند
العد التنازيل املزتامن
بلغت رولكس الكمال عندما رّكزت اهتماَمها على إعادة النظر في غايِة اإلطار الَدوار
ووظيفته .عادًة ما َيعمل اإلطار الَدوار بصورٍة مستقلة عن اآللية الداخلية ،غير أن
اإلطار الدوار رينغ كوماند الخاص بكرونوغراف سباق الزوارق يخت ماستر  IIيعمل
مع هذه اآللية.

مينا أبيض
رموز جمالية ممزية
جّهزت ساعة يخت ماستر  IIبمينا جديد وعقارب جديدة ُتمّيز ساعات رولكس
بروفشونال لتعزيز القراءة وسحر مواصفاتها الجمالية .يتسم المينا الجديد بعالمة ساعة
مثلثة عند الساعة  ۱٢وعالمة ساعة مستطيلة عند الساعة  ٦لقراءة أكثر حدسية .هذا
ل واضح عن عقرب الدقائقُ .يمكن
صا مضيًئا ُيميّزه بشك ٍ
ويعرض عقرب الساعات قر ً
ضبط العد التنازلي لساعة يخت ماستر  IIلمدة تتراوح بين دقيقة و ۱۰دقائق .تقوم اآللية
بحفظ هذه البرمجة بحيث يعود إلى نفس اإلعداد عند إعادة التشغيل .وعند إطالقهُ ،يمكن
مزامنته فوًرا )وهو جاٍر( ليتوافق مع العد التنازلي الرسمي.

روليسور إيفروز
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 أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
صّمم
جا ساحًرا بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا ،وقد ُ
ُيشّكل سوار أويستر مزي ً
ي والذي يمنع
ن واحد .وهو مجٌّهز بإبزيم أويسترلوك القابل للط ّ
حا في آ ٍ
ن متيًنا ومري ً
ليكو َ
االنفتاح العرضي للسوار ،وبنظام التوسعة إيزي لينك الخاص برولكسَ .يتيح هذا النظام
الّذكي لمرتدي الساعة زيادَة طول السوار بمقدار  ٥مم تقريًبا ،ما ُيوّفر راحًة إضافية في
أي ظرف من الظروف.

الحركة ٤١٦١
أداء رفيع
زّودت رولكس ساعة يخت ماستر  IIبالعيار  ،٤۱٦۱وهي حركة كرونوغراف ذاتية
التعبئة طّورتها رولكس وصنعتها بالكامل في مشاغلها الخاصة .تجعُلها بنيُتها الممَّيزة
ل استثنائيُ .تقِّدم تكنولوجيا رولكس
وجودُة تصنيعها وميزاتها المبتكرة ،قوًّية وفًّعالة بشك ٍ
الكبيرة الناتجة عن أكثر من  ٣٥۰۰۰ساعة من العمل والتطوير ،وظيفة جديدة مسجلة
صنع بعضها باستخدام تقنية التشكيل
ببراءة اختراع ،تتألف من حوالي  ٣٦۰مكًّوناُ ،
الكهربائي ) (UV-LiGAوهي تكنولوجيا تصنيع دقيق ُتتِقن رولكس صناعتها داخلًّيا
بالكامل .وتتيح هذه التقنية إنتاج المكونات متناهية الصغر أو بالغة التعقيد التي يستحيل
صنعها بأدوات التصنيع التقليدية.
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اإلبزيم
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المريحة بحجم  ٥مم
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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.

