אייר-קינג
אויסטר 40 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

עם גוף  40מ"מ מפלדת אויסטר ,צמיד אויסטר מחוליות
קשיחות ,ולוח מחוגים שחור ייחודי ,האייר-קינג מנציח את
המורשת האווירית של רולקס אויסטר המקורי.
שעון אויסטר פרפטואל אייר-קינג חולק כבוד לחלוצי התעופה ולמקומו של
דגם האויסטר בהיסטוריה האדירה של התעופה.

לוח מחוגים שחור
קריאת זמן בעת ניווט
לוח המחוגים של האייר-קינג כולל לוח מחוגים שחור ייחודי בשילוב
ספרות שעה  6 ,3ו 9-מוגדלות וסולם דקות בולט עבור קריאת זמן בעת
ניווט.

פלדת אויסטר
עמידה במיוחד בפני קורוזיה
רולקס משתמשת בפלדת אויסטר בגופי שעוני הפלדה שלה .בפיתוח
מיוחד של רולקס ,פלדת אויסטר שייכת למשפחת הפלדות ,904L
סגסוגות ששימושן נפוץ ביותר בהייטק ובתעשיות התעופה ,החלל
והכימיקלים ,בהן חיונית עמידות מירבית מפני קורוזיה .פלדת אויסטר
עמידה במיוחד ,מעניקה גימור יוצא דופן לאחר שלוטשה ושומרת על יופיה
גם בסביבות העוינות ביותר.

צמיד האויסטר
שילוב של צורה ותפקוד
צמיד האויסטר הוא שילוב מושלם בין צורה ופונקציונליות ,אסתטיקה
וטכנולוגיה ,שנועד להיות חזק ונוח כאחד .הוא מצויד באבזם Oysterlock
מתקפל ,המונע פתיחה בשוגג וחוליית הארכה נוחה  ,Easylinkגם היא
בלעדית לרולקס .מערכת מתוחכמת זו מאפשרת לעונד השעון להאריך
את הרצועה בכ 5-מ"מ ,ומעניקה יתר נוחות בכל מצב.

מנגנון 3230
בעל ביצועים גבוהים
האייר-קינג לשנת  2022מהדור החדש מצויד בקליבר  ,3230מנגנון
שפותח ומיוצר על ידי רולקס ושהושק בשנת  .2020מנגנון חדש זה ,בעל
יכולת מתיחה עצמית ,הוביל לפיתוחם של מספר פטנטים ומציע ביצועים
גבוהים במיוחד מבחינת דיוק ,רזרבת כוח ,עמידות בפני זעזועים ושדות
מגנטיים ,נוחות ואמינות .קליבר  3230בעל מחגר  Chronergyהמוגן
בפטנט של רולקס ,אשר משלב נצילות אנרגטית ואמינות גבוהות .קליבר
זה עשוי ניקל-זרחני ,ולכן אינו רגיש להפרעות מגנטיות .הוא כולל קפיץ
פרכרום משופר בצבע כחול ,המיוצר על ידי רולקס מסגסוגת פארא-
מגנטית ושומר על דיוק טוב יותר פי עשרה מקפיצים מסורתיים בעת
חשיפה לזעזועים .קפיץ הפרכרום הכחול מצויד בסליל מבית רולקס,
להבטחת פעולתם הסדירה של הקליבר בכל מיקום .המתנד מותקן על
גבי בולמי זעזועים פרפלקס בעלי ביצועים גבוהים שפותחו על ידי רולקס
והמוגנים בפטנט ,למען שיפור העמידות של המנגנון מפני זעזועים .קליבר
 3230מצויד במודול מתיחה עצמית באמצעות רוטור פרפטואל .מבנה
התוף של קליבר  3235ויעילותו המעולה של המחגר שהורכב בו,
מאפשרים לו לשמר את רזרבות הכוח שלו למשך כ 70-שעות.

מפרט טכני
מספר דגם 126900

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 40 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

מנגנון אוטומטי ,מכני ,במתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,3230מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 40מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .עצירת מחוג

פלדת אויסטר

השניות לקביעת זמן מדויקת

מסגרת

מתנד

חלקה

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים

כתר הברגה

 Paraflexבעלי ביצועים גבוהים

מערכת הברגה ונעילה  Twinlockכפולה חסינה

מתיחה

לחדירת מים

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

זכוכית
זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות
חסינות לחדירת מים
חסין למים עד ל 100-מטר 330/רגל

מנגנון אוטומטי
רזרבת כוח
כ 70-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

שחור

חומר הצמיד

פרטים

פלדת אויסטר

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

אבזם
אבזם אויסטרלוק מתקפל עם הארכת Easylink
באורך  5מ"מ לענידה נוחה

הסמכה
) Superlative Chronometerעם אישור + COSC
תעודה מטעם רולקס לאחר ההרכבה(

הזוהרים בחושך לאורך זמן

מידע נוסף בRolex.com-
כל זכויות הקניין הרוחני ,כגון סימנים מסחריים ,סימני שירותים ,שמות
מסחריים ,עיצובים וזכויות יוצרים ,שמורים .דבר מהכלול באתר האינטרנט
הזה לא ניתן לשכפול ללא הרשאה בכתב .רולקס שומרת לעצמה את
הזכות לשנות בכל עת את הדגמים המופיעים באתר האינטרנט הנוכחי.

