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ُقّدمت ساعة أويستر بربتشوال سكاي دويَلر بسوار أويسترفلكس. هذا 
اإلصدار الجديد المصنوع من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا، هو أول 
ساعة من فئة الساعات الكالسيكية ُتجهز بهذا السوار المبتكر والمصنوع من 
مطاط إالستومر عالي األداء. باإلضافة إلى ذلك، تتمّيز بمينا أسود مشرق 
يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب ومؤشرات مصنوعة من الذهب األصفر 
عيار ١٨ قيراًطا. ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم 

علبة أويستر الراقية التي يبلغ قطرها ٤٢ مم.
يتألف هذا اإلصدار الجديد بطبيعة الحال من إطار دّوار مخدد تنفرد   
به سكاي دويَلر، وُيستخدم لضبط الوقت باإلضافة إلى نظام رينغ كوماند. 

تتمتع الساعة أيًضا بعرض كرومااليت؛ إذ تبعث العقارب وعالمات الساعات 
المطلية أو المملوءة بمادة مضيئة بريًقا أزرق يدوم طوياًل في الظالم.

ُجّهز هذا اإلصدار الجديد من سكاي دويلَر بالعيار ٩٠٠١ الذي يتصّدر   
تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بربتشوال سكاي دويَلر، 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 الكرونومتر المتفّوق األداء، 

كما ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 

سكاي دويَلر
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أويستر بربتشوال سكاي دويَلر

سكاي دويَلر هي أول ساعة 
من فئة الساعات الكالسيكية 

ُتجهز بسوار أويسترفلكس.
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رقم العلبة المرجعي
 ٣٢٦٢٣٨

سوار أويسترفلكس

أويستر بربتشوال 

العلبةسكاي دويَلر

القطر
٤٢ مم	 

المادة
ذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا	 

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
دّوار باتجاهين وُمخّدد، مزّود بنظام رينغ كوماند 	 

لضبط الوظائف

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٩٠٠١، 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	 
توقيت محلي بواسطة العقارب التقليدية، ضبط 	 

مستقل وسريع لعقرب الساعات
 توقيت مرجعي بواسطة عقرب يشير إلى 	 

٢٤ ساعة في قرص خارج المركز
 تقويم سنوي فوري بواسطة نظام ساروس:	 

 ضبط سريع وثنائي االتجاه وآمن للتاريخ 
 عند موضع الساعة ٣، عرض الشهر 
من خالل ١٢ فتحة حول محيط المينا

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٧٢ ساعة تقريًبا	 

المينا

أسود مشرق، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويسترفلكس	 
شفرات معدنية مرنة ومكسوة بمطاط إالستومر 	 

عالي األداء
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي من الذهب 	 

األصفر عيار ١٨ قيراًطا
نظام توسعة غاليد لوك من رولكس )زيادة ١٥ مم 	 

تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها ٢،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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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.

http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex
https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/



