
أويستر بربتشوال ديت جست

 جماليات 
أيقونية
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تنضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، 
المصنوعة من الروليسور األبيض )تركيبة تجمع بين فوالذ أويستر ستيل 

والذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا( إلى تشكيلة ديت جست.
تتمّيز الساعة األولى بإطار مرّصع بـ ٤٦ ماسة مقطوعة بشكل   
برليانت، وبمينا يزدان بلمسة نهائية مشّعة باللون الباذنجاني والرقم الروماني 
VI المرّصع باأللماس. وتتمّيز اإلصدارات الثالثة األخرى على التوالي 
بمينا يزدان بلمسة نهائية مشّعة بلون أخضر نعناعي، وبمينا بلمسة نهائية 
مشّعة مطلي بالك أبيض أو بمينا Dark Grey، وبإطار مخدد مصنوع 
من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. ُصنعت عقارب الساعات األربع 
 وعالمات ساعاتها وأرقامها الرومانية من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 

ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم علبة أويستر 
األنيقة التي يبلغ قطرها ٣١ مم.

ُزّودت هذه الساعات الجديدة بالعيار ٢٢٣٦، وهو حركة تتصّدر   
تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، على غرار ساعات   
رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّق األداء؛ ما يضمن توفيرها أداء 
منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم. ُيشير الختم األخضر، المطبوع 
على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر متفّوق األداء؛ كما 

ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 

ديت جست
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أويستر بربتشوال ديت جست

تنضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة 
أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، المصنوعة من 

الروليسور األبيض )تركيبة تجمع بين فوالذ 
أويستر ستيل والذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا( 

إلى تشكيلة ديت جست.
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
ع بـ ٤٦ حبة ألماس، مقطوعة بشكل برليانت	  مرصَّ

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

باذنجاني، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 أرقام رومانية من الذهب األبيض عيار 	 

 ١٨ قيراًطا، والرقم الروماني VI مرّصع 
بـ ١١ حبة ألماس

عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
٢٧٨٣٨٤ RBR

رقم السوار المرجعي 
٧٢٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

أخضر نعناعي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

جوبيلي بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم كراون كالسب المخفي والقابل للطي	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٦٣٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أبيض	 
 أرقام رومانية من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٧٢٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣	 

 مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

Dark Grey، بلمسة نهائية مشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

جوبيلي بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم كراون كالسب المخفي والقابل للطي	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٦٣٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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يتم تركيب جميع ساعات رولكس يدوًيا بعناية فائقة وذلك لضمان جودة استثنائية. ُيقّيد هذا المستوى العالي من المتطلبات قدرتنا اإلنتاجية بشكل طبيعي وفي بعض األحيان يفوق الطلب على ساعاتنا قدرتنا اإلنتاجية هذه. لذلك، قد يكون توّفر بعض النماذج محدوًدا.

ُتباع ساعات رولكس الجديدة حصرًيا من قبل وكالء رولكس الّرسميين الذين يتلقون شحنات منتظمة ويديرون بشكل مستقل تخصيص وبيع الساعات للعمالء. ُيمكن لوكالء رولكس الّرسميين تقديم معلومات عن توّفر ساعات رولكس.
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