
أويستر بربتشوال صبمارينر

غزو أعماق البحار
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بربتشوال صبمارينر  أويستر  الجديد من ساعتي  الجيل  تقّدم رولكس 
وأويستر بربتشوال صبمارينر ديت اللتين تجّسدان الروابط التاريخية 
القائمة بين رولكس وعالم الغوص. وكلتا الساعتين تتمّيزان اآلن بعلبة 
أكبر بقليل أعيد تصميمها بقطر ٤١ مم لتسليط الضوء على شكلها من 
بسوار  المضيئة، وُجّهزت  والقضبان  العلبة  انعكاسات جوانب  خالل 
دتا بحركتين تتصّدران تكنولوجيا صناعة الساعات؛  أعيد تشكيله. وزوِّ
إذ تعمل ساعة صبمارينر بالعيار ٣٢٣٠ الذي أصدرته العالمة في هذا 
العام، بينما تعمل صبمارينر ديت بالعيار ٣٢٣٥ الذي يوفر وظيفتي 
 التاريخ والوقت والذي اسُتخدم للمرة األولى في مجموعة صبمارينر. 
تلتزم ساعة صبمارينر الجديدة المزّودة بسوار أويستر ستيل بتراثها الجمالي 
وتزدان بمينا أسود وإطار دّوار، فضاًل عن ترصيعة سيراكروم من اللون نفسه.
تعرض نسخة صبمارينر ديت المصنوعة من الروليسور األصفر   

)تركيبة من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا( مينا 
باللون األزرق الملكي إلى جانب إطار دّوار وترصيعة سيراكروم زرقاء.

وهناك إصداران من ساعة صبمارينر ديت، أحدهما مصنوع من   
فوالذ أويستر ستيل واآلخر من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا، يكتسيان 
بتوليفة من األلوان المتمّيزة، باإلضافة إلى المينا وترصيعة سيراكروم بألوان 
مختلفة. تجمع الساعة األولى بين مينا أسود وإطار أخضر، بينما تقترح 

الساعة األخرى مينا أسود وإطاًرا أزرق.
بربتشوال  وأويستر  بربتشوال صبمارينر  أويستر  ساعتا  حازت    
صبمارينر ديت، 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 

صبمارينر
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أويستر بربتشوال صبمارينر 

تتمّيز ساعتا صبمارينر
وصبمارينر ديت اآلن 

بعلبة أكبر بقليل ُأعيد
تصميمها بقطر ٤١ مم.
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رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٠٦٠

رقم السوار المرجعي 
٩٧JB٠٠

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األسود،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

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 أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران 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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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٠ LV

رقم السوار المرجعي 
٩٧JB٠٠

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األخضر،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، 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
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران 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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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٣ LB

رقم السوار المرجعي 
٩٧JA٠٣

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أصفر(

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األزرق،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، 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
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

أزرق ملكي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أصفر(
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران 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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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٩ LB

رقم السوار المرجعي 
٩٧JA٠٩

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
ذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األزرق،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، 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
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

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

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
ذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران 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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