
أويستر بربتشوال

تصميم جريء ومتقن
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ِانضم إلى تشكيلة أويستر بربتشوال موديل أويستر بربتشوال ٤١ الجديد، 
باإلضافة إلى إصدارات جديدة من أويستر بربتشوال ٣٦ التي تتميز بمواٍن 
ذات ألوان زاهية. ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم 
علبة أويستر األنيقة المصنوعة من فوالذ أويستر ستيل. وتتمّيز كلتا العلبتين 

اللتين يبلغ قطرهما ٤١ مم أو ٣٦ مم على التوالي بإطار مقّبب.
يتمّيز اإلصدار األول من أويستر بربتشوال ٤١ بعناصر جديدة، كالمينا   
الفّضي الذي يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب وعالمات ساعات من 
الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا. أّما اإلصدار اآلخر، فإّنه يستأثر بمينا أسود 
مشرق يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب وعالمات ساعات من الذهب 

األبيض عيار ١٨ قيراًطا.
ُعرضت ساعة أويستر بربتشوال ٣٦ بإطاللة جديدة ونابضة بالحياة؛   
حيث ُقّدمت بمواٍن مطلية بخمسة ألوان جديدة، وهي لون زهري كاندي 

واألزرق الفيروزي واألصفر واألحمر المرجاني واألخضر.

 يتمتع موديل أويستر بربتشوال من الجيل الجديد بعرض كرومااليت؛ 
إذ ُطليت العقارب وعالمات الساعات أو ُملئت بمادة مضيئة لتبعث بريًقا 

أزرق طويل األمد في الظالم.
ُجّهزت أويستر بربتشوال ٤١ وإصدارات أويستر بربتشوال ٣٦ الجديدة   
بالعيار ٣٢٣٠، وهي حركة تتصّدر تكنولوجيا صناعة الساعات، أطلقتها 

رولكس هذا العام.
حازت أويستر بربتشوال ٤١ وأويستر بربتشوال ٣٦، على غرار   
ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق األداء؛ ما يضمن توفيرهما 
أداء منقطع النظير عند ارتدائهما 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 
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أويستر بربتشوال

يتمتع موديل أويستر بربتشوال 
من الجيل الجديد بعرض كرومااليت.
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رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢JB١٠

العلبةأويستر بربتشوال ٤١

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

فضي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األصفر عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٤١

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

أسود مشرق، 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

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

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢JB١٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبة

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك زهري كاندي	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أزرق فيروزي	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أصفر	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أحمر مرجاني	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، 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	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أخضر	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

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

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

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

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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