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تتمزي ساعة أويسرت بربتشوال يخت ماسرت
 ٤٢املصنوعة من ذهب أبيض عيار ١٨
قرياًطا بمينا أسود وبسوار أويسرتفلكس.
جّهز هذا النموذج بدّوار باتجاهين ،مدرج بـ ٦٠دقيقة وُمزّود بترصيعة سيراكروم سوداء
مطفأة اللمعة من السيراميك باإلضافة إلى أرقام تدرجات مصقولة ونافرة؛ ويليق هذا
اإلطار مينا الساعة بشكل مناسب .إّنها الساعة المثالية للرياضات المائية واإلبحار على
وجه خاص بفضل ما يتمّتع به هذا النموذج من خصائص مقاومة الماء والمتانة.

اإلطار الَدوار ثنايئ االتجاه
قياس وقت قطع املسافة
ُيصنع اإلطار الَدّوار ثنائي االتجاه والمدَّرج بـ  ٦٠دقيقة في ساعة يخت ماستر من مواد
ثمينةَ .تبرز األرقام والتدرجات النافرة والمصقولة بوضوح على خلفيٍة مضروبٍة بالرمل
وغير المعة.

مينا أسود
قراءة واضحة بشكل ِاستثنايئ
على غرار جميع ساعات رولكس بروفشونال ،تتيح يخت ماستر  ٤٢قراءًة واضحًة
واستثنائية في جميع الظروف ،وال سيما في الظالم بفضل عرض كرومااليت الذي
تستأثر به .تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات
ال.
األشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والُمثّلثة بريًقا يدوم طوي ً

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  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 يخت ماستر ،الذي طورته رولكس وسجلته
ال لألساور المعدنية األخرىُ .يثّبت السوار بعلبة الساعة وإبزيم األمان
ببراءة اختراع ،بدي ً
أويسترلوك 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
طا .ويتألف هذا
إضافة إبزيم األمان أويسترلوك المصنوع من ذهب أبيض عيار  ۱۸قيرا ً
السوار كذلك من نظام توسعة غاليد لوك الذي صّممته رولكس وسجلت براءة اختراعه.
ال دقيًقا
وتتيح هذه اآللية المسّننة المبتكرة والمدمجة تحت اإلبزيم تعديل طول السوار تعدي ً
دون االستعانة بأي أداة ،بزيادة قدرها  ۱٥مم تقريًبا ،ويبلغ طول الزيادة الواحدة  ٢،٥مم
تقريًبا.

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  ۳٢۳٥هي 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  ۱٤براءة 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.
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جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ،كالعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء
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