
Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, emas putih



Oyster Perpetual Sky-
Dweller dalam emas
putih 18 karat, dengan
dial jam hitam cerah,
dan rantai jam
Oysterflex.



Tali Jam Oysterflex

Sangat tahan dan awet
Tali jam Oysterflex pada Sky-Dweller yang baru,

dikembangkan dan dipatenkan oleh Rolex,

menawarkan sebuah alternatif yang sporty dari

rantai jam logam. Tali jam dipasangkan ke case

dan Oysterclasp dengan sebuah bilah logam dari

logam campuran titanium dan nikel yang fleksibel.

Bilah logamnya dibungkus dengan elastomer

hitam yang berkinerja tinggi, sebuah bahan yang

sangat tahan terhadap pengaruh lingkungan,

sangat tahan lama dan lembam secara sempurna

untuk pemakai jam tangan tersebut. Untuk



kenyamanan yang lebih baik, bagian dalam dari

tali jam Oysterflex dilengkapi dengan sebuah

sistem bantalan longitudinal yang dipatenkan yang

menstabilkan jam tangan di pergelangan tangan,

dan dipasangkan dengan sebuah pengait

pengaman Oysterclasp Emas putih 18 karat. Tali

jam ini juga menampilkan sistem extensi Rolex

Glidelock, dirancang dan dipatenkan oleh Rolex.

Mekanisme bergigi yang inovatif ini, terintegrasi di

bawah pengait, memungkinkan penyesuaian kecil

pada panjang tali jam hingga 15 mm dalam

kelipatan 2,5 mm, tanpa menggunakan alat

khusus.



Emas putih 18 karat

Komitmen untuk
keunggulan
Dengan mengoperasikan pabrik pengecoran

eksklusifnya sendiri, Rolex memiliki kemampuan

tak tertandingi untuk mencetak emas campuran

18 karat dengan kualitas terbaik. Sesuai dengan

proporsi perak, tembaga, platinum, atau paladium

yang ditambahkan, jenis-jenis emas 18 karat yang

berbeda diperoleh: kuning, merah muda atau

putih.



Jenis-jenis emas tersebut dibuat hanya dengan

logam paling murni dan diperiksa secara cermat di

dalam laboratorium perusahaan dengan peralatan

tercanggih, sebelum emas dirupakan dan dibentuk

dengan perhatian cermat yang sama demi

kualitas. Komitmen Rolex pada keunggulan

dimulai dari sumbernya.



Dial hitam cerah

Ciri khas yang mencolok
Segitiga merah terbalik tetap di titik dial jam pada

waktu acuan yang dipilih – waktu di rumah atau di

tempat kerja pelancong biasanya – pada cakram

24-jam yang tidak terletak di tengah atau off-

centre. Dengan melihat sekilas, tampilan 24-jam

ini secara jelas membedakan jam-jam di siang hari

dari jam-jam di malam hari dalam zona waktu yang

lain.

Persegi panjang berwarna merah tua di salah satu

dari 12 jendela di sekitar dial jam menunjukkan

bulan saat ini, ciri khas yang menonjol dari



kalender tahunan Saros. Mekanisme kreatif ini

menyederhanakan kehidupan pemakai jam

tersebut, yang tak lagi perlu memikirkan tentang

cara menyesuaikan tanggal di akhir bulan yang

memiliki 30 hari. Kalender tahunan menampilkan

tanggal yang benar sepanjang tahun. Hanya perlu

satu penyesuaian – pada tanggal 1 Maret (Februari

hanya memiliki 28 atau 29 hari). Tanggal

dihubungkan dengan waktu setempat dan secara

otomatis berubah sesuai dengan zona waktu

setempat pelancong tersebut.



Bezel Beralur

Ciri khas Rolex
Bezel beralur Rolex merupakan tanda

keistimewaan. Awalnya, alur bezel Oyster memiliki

tujuan fungsional: ia berfungsi untuk

menyekrupkan bezel pada case yang membantu

untuk memastikan kekedapan terhadap air dari

jam tangan.

Oleh karena itu, fungsinya mirip dengan alur pada

bagian belakang case, yang juga menyekrup ke

case untuk kekedapan air, dengan menggunakan

alat Rolex khusus. Seiring waktu, alur tersebut

menjadi unsur estetika, fitur khas Rolex yang asli.



Kini, bezel beralur menjadi tanda dari perbedaan,

selalu dari emas. Sky-Dweller dilengkapi dengan

mekanisme interaksi antara bezel yang dapat

diputar, crown winding, dan mesin jam: sistem

Ring Command, yang memungkinkan pengguna

untuk memilih fungsi-fungsi jam tangan satu per

satu dan menyetelnya dengan mudah, cepat, dan

cepat. aman.



Selengkapnya Sky-
Dweller rincian teknis
Referensi 336239

Case model

Jenis
Oyster, 42 mm, emas putih

Diameter
42 mm

Bahan
emas putih

Bezel
Beralur, Rolex Ring Command

dapat diputar dua arah

Arsitektur Oyster
Cangkang tengah monoblok,

punggung cangkang dan kenop

pemutar disekrup

Crown pemuntir
Bersekrup, sistem kedap air ganda

Twinlock

Kristal
Safir tahan-gores, lensa Cyclops di

atas tanggal

Ketahanan Terhadap Air
Kedap air hingga 100 meter / 330

kaki

Mesin Jam

Jenis
Perpetual, mekanis, pemuntir

otomatis, zona waktu ganda,

kalender tahunan

Kaliber
9002, buatan Rolex

Ketepatan
-2/+2 detik/hari, setelah ditutup

cangkang



Osilator
Hairspring Parachrom biru

paramagnetik. Peredam kejut

Paraflex berkinerja tinggi

Pemuntiran
Pemuntir otomatis dua arah melalui

rotor Perpetual

Cadangan daya
Kira-kira 72 jam

Fungsi
Jarum jam, menit, dan detik di

tengah. Tampilan 24 jam di cakram

yang tidak terletak di pusat. Zona

waktu kedua. Kalender tahunan

seketika di pukul 3 tepat dan

pengaturan cepat untuk tanggal.

Tampilan bulan melalui 12 aperture
di sekitar keliling pelat. Detik-henti

untuk pengaturan waktu yang

presisi

Rantai Jam

Jenis
Oysterflex

Bahan Rantai Jam
Bilah logam fleksibel dibungkus

dengan elastomer berkinerja-tinggi

Pengait
Oysterclasp lipat dengan sistem

perpanjangan Rolex Glidelock

Dial

Jenis
Hitam cerah

Detail
Tampilan Chromalight yang sangat

mudah terbaca dengan pendaran

biru yang tahan lama



Sertifikasi

Jenis
Kronometer Superlatif (COSC +

sertifikasi Rolex setelah ditutup

cangkang)



Jelajahi dan
temukan
selengkapnya di
Rolex.com

Semua hak kekayaan intelektual seperti
merek dagang, nama dagang,
rancangan, dan hak cipta dilindungi.

Segala sesuatu yang terkandung di

dalam situs web ini tidak boleh

direproduksi tanpa izin yang tertulis.

Rolex berhak sewaktu-waktu

memodifikasi model yang ditampilkan di

situs web ini.
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