يخت ماسرت ٣٧
أويستر ٣٧ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والبالتين

ساعة أويسرت بربتشوال يخت ماسرت ٣٧
املصنوعة من فوالذ أويسرت ستيل
والبالتني واملزّودة بسوار أويسرت.
جّهز هذا اإلصدار بمينا أردوازي وإطار دَوار باتجاهين من البالتين وُمدّرج بـ ٦٠دقيقة
ُ
مع أرقام وتدرجات نافرة .تجعل منها خصائص مقاومة الماء وقّوة هذا النموذج الساعة
المثالية للرياضات المائية واإلبحار على وجه خاص.

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 أردوازي
قراءة واضحة بشكل ِاستثنايئ
على غرار جميع ساعات رولكس بروفشونال ،تتيح يخت ماستر  ٣٧قراءًة 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 ً

روليسيوم
الخليطة املعدنية األسطورة
تتوّفر العديد من ساعات رولكس بالسبيكة المعدنية األسطورية من الذهب األصفر أو
األبيض أو ذهب إيفروز مع الفوالذ والمعروفة باسم روليسور ،لكن الروليسيوم هو إبدا ٌ
ع
صنع اإلطار في إصدار الروليسيوم من
خاص متوّفر حصرًّيا في ساعة يخت ماسترُ .
ضا إلحساسٍ بالترف ال يفوته النظر ،في حين
ضًيا وبريًقا ناب ً
ضا ف ِّ
حا إياه بيا ً
البالتين ،مان ً
صلب.
أن العلبة والسوار مصنوعان من فوالذ أويستر ستيل ال ُ

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.

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 ٢٢٣٦
أداء رفيع
تتمّيز هذه الحركة الميكانيكية ذاتية التعبئة والمصنوعة كلًيا لدى رولكس بمؤشر للتاريخ
وُتعلن عن بدء إصدار حركات جديدة من الجيل الجديد .يضمن تصميمها وجودة صنعها
ي الّنظير .على غرار جميع حركات رولكس بربتشوال ،اعُتمدت
دّقة ومتانة منقطعت ْ
ب ُيمنح للساعات عالية الدقة التي
حركة  ٢٢٣٦رسمًيا ككرونومتر سويسري ،وهو لق ٌ
نجحت في اجتياز اختبارات المعهد السويسري الرسمي الختبارات الكرونومتر )كوسك(.

المواصفات
الرقم المرجعي 268622

علبة النموذج

الحركة

أويستر ٣٧ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل والبالتين

الحركة الدائمة بربتشوال ،ميكانيكية وذاتية التعبئة

تصميم أويستر

العيار

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

 ،٢٢٣٦من صنع رولكس

التعبئة فمثبتان لولبًّيا
القطر
 ٣٧مم

الدقة
 ٢+/٢ثانية في اليوم ،بعد التركيبالوظائف

المادة

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني .إظهار فوري

روليسيوم )تركبية من فوالذ أويستر ستيل والبالتين(

للتاريخ بضبط سريع .وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق

اإلطار

للوقت

دّوار باتجاهينُ ،مدّرج بـ ٦٠دقيقة ،بأرقام وتدرجات نافرة ،مطلي

المذبذب

بالبالتين

نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة

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  ١٠٠متر  ٣٣٠ /قدًما

اختراع .ماصات الصدمات بارافلكس عالية األداء
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين ،من خالل الدّوار الدائم بربتشوال
احتياطي الطاقة
 ٥٥ساعة تقريًبا

السوار

المينا

طحة
أويستر ،بحلقات ثالثية مس َّ

أردوازي

مادة السوار

التفاصيل

فوالذ أويستر ستيل

عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

اإلبزيم
إبزيم األمان أويستر لوك القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك
المريحة بحجم  ٥مم

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.

