
Sea-Dweller
Oyster, 43 mm, thép Oystersteel và vàng
kim



Oyster Perpetual Sea-
Dweller chế tác từ Thép
Oystersteel và vàng kim
với miếng đệm vành
đồng hồ Cerachrom
bằng gốm màu đen và
dây đeo Oyster.



VÀNH ĐỒNG HỒ CHẤT LIỆU GỐM VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ
PHÁT QUANG

Chiếc đồng hồ thợ lặn
huyền thoại
Vành đồng hồ xoay một chiều có vạch chia 60 phút
của Sea-Dweller cho phép các thợ lặn giám sát số
lần lặn và giải nén của họ một cách chính xác và an
toàn.

Nó được trang bị với vòng số vành Cerachrom màu
đen đã được cấp bằng sáng chế do Rolex sản xuất,
với chất liệu gốm sứ chống trầy xước mà màu sắc
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím. Vạch chia được
phủ bằng công nghệ PVD (Công nghệ mạ chân



không) bằng một lớp bạch kim mỏng. Mặt đồng hồ
màu đen bóng được trang bị kim giờ và vạch giờ dạ
quang Chromalight lớn, phủ vật liệu phát quang phát
ra ánh sáng màu xanh dương lâu bền cho mức độ dễ
đọc trong điều kiện tối.



MẶT ĐỒNG HỒ MÀU ĐEN

Lấy cảm hứng từ
nguyên bản
Mặt đồng hồ đen của phiên bản Sea-Dweller có kim
đồng hồ lớn và chỉ số dành cho các mẫu Rolex
chuyên dụng. Trên mặt đồng hồ màu đen, cái tên
Sea-Dweller được in màu vàng, thể hiện màu sắc
của vàng kim.

Khi Sea-Dweller được nâng cấp vào năm 2017, dòng
tên này được in màu đỏ, như hình ảnh tham chiếu
của mẫu thiết kế ban đầu. Màn hình hiển thị
Chromalight cải tiến của mặt đồng hồ phá vỡ ranh



giới về độ hiển thị trong môi trường tối. Màu xanh
dương đặc trưng hiển thị kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ
với độ sáng đồng đều, lâu hơn gấp đôi so với các vật
liệu phát quang tiêu chuẩn.



ROLESOR VÀNG

Cuộc hội ngộ của hai
kim loại
Vàng được ưa chuộng bởi sự lấp lánh và sang quý.
Thép củng cố sức mạnh và độ tin cậy. Chúng kết
hợp hài hòa các đặc tính tốt nhất của mình với nhau.

Đại diện cho một dấu ấn bản sắc của Rolex, Rolesor
đã có trong các mẫu đồng hồ Rolex kể từ đầu thập
niên 1930, và được đăng ký nhãn hiệu từ năm 1933.
Đây là một trong số những trụ cột nổi bật của bộ sưu
tập Oyster.



DÂY ĐEO OYSTER

Thiết kế giả kim hoàn
hảo về cả kiểu dáng lẫn
chức năng
Dây đeo Oyster là một thiết kế giả kim hoàn hảo về
cả kiểu dáng lẫn chức năng, tính thẩm mỹ và công
nghệ, được thiết kế thỏa mãn tiêu chí bền chắc và
thoải mái.

Thiết kế được trang bị khóa Oysterlock giúp ngăn
chặn việc bung khóa bất ngờ, với thiết kế Glidelock
khéo léo, hỗ trợ tùy chỉnh dây đeo không cần dụng



cụ - qua đó cho phép dây đeo được sử dụng thoải
mái cùng đồ lặn.



more Sea-Dweller
technical-details
reference 126603

model-case

type
Oyster, 43 mm, thép Oystersteel và
vàng kim

diameter
43 mm

material
Rolesor vàng

bezel
Vạch chia 60 phút xoay một chiều,
miếng đệm Cerachrom chống trầy
xước bằng gốm, các chữ số và vạch
chia phủ vàng

oyster-architecture
Vỏ giữa nguyên khối, nắp lưng xoắn
vít và núm vặn

winding-crown
Siết chặt, hệ thống chống thấm nước
ba tầng Triplock

crystal
Sapphire chống trầy xước, ống kính
Cyclops có hiển thị ngày tháng

water-resistance
Khả năng chống thấm nước lên đến
mức 1220m/4000 feet, van xả khí
helium

movement

type
Perpetual, máy cơ, tự lên dây

calibre
3235, Nhà sản xuất Rolex

precision
-2/+2 giây/ngày, sau khi lắp đặt hoàn
chỉnh



oscillator
Dây tóc xanh Parachrom thuận từ.
Công nghệ Paraflex chống sốc cao

winding
Cơ chế tự lên dây hai chiều thông
qua Perpetual rotor

power-reserve
Xấp xỉ 70 tiếng

functions
Kim giờ, kim phút, kim giây trung tâm.
Hiển thị ngày tức thời với chức năng
cài đặt nhanh. Chế độ dừng kim giây
để cài đặt thời gian chính xác

bracelet

type
Oyster, mối nối 3 mảnh chắc chắn

bracelet-material
Rolesor vàng - hỗn hợp thép
Oystersteel và vàng kim

clasp
Khóa gập an toàn Oysterlock với hệ
thống giãn Rolex Glidelock

dial

type
màu đen tuyền

details
Màn hình Chromalight rõ nét, dễ đọc
với ánh sáng phát quang màu xanh
dương bền lâu

certification

type
Superlative Chronometer (chứng
nhận COSC + Rolex sau khi lắp vỏ)
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