דייטג'אסט 31
אויסטר 31 ,מ"מ ,זהב ורוד ויהלומים

אויסטר פרפטואל דייטג'אסט  31זה מזהב אוורוז 18
קראט מצויד בלוח מחוגים בצבע צפחה וצמיד
).(president
השתקפויות האור בצדי הגוף ובבליטות מדגישות את הפרופיל האלגנטי
של גוף האויסטר בקוטר  31מ"מ ,המצויד במסגרת בשיבוץ יהלומים.
מבחינה אסתטית ,הדייטג'אסט עמד במבחן הזמן ,תוך שמירה על
הסטנדרטים המחמירים שהופכים אותו ,ובייחוד בגרסאותיו המסורתיות,
לאחד השעונים המוכרים והמזוהים ביותר בעולם השעונים.

מסגרת משובצת יהלומים
סימפוניה קרובה לשלמות
משבצי אבני החן חורטים ידנית את המתכת האצילה בעדינות ליצירת
התושבת שבה כל אבן חן תמצא את משכנה המושלם .הודות לכישורי
האמנות ומלאכת היד של התכשיטן ,האבן ממוקמת ומותאמת בקפדנות
ליתר האבנים ולאחר מכן משובצת בחוזקה ברקע הזהב או הפלטינה
שלה.

לוח מחוגים צפחה
פנים ייחודיות
לוח המחוגים הוא מה שהופך שעון רולקס לייחודי ,החלק שאחראי יותר
מכל דבר אחר לזהות ולקריאות של השעון .כל לוח מחוגים של רולקס,
המאופיין בסימוני שעות עשויים זהב לצורך מניעת הכתמה ,מעוצב ומיוצר
במפעלי רולקס ,ברובו בעבודת יד ,להבטחת איכות מיטבית.

זהב אוורוז  18קראט
פטנט ייחודי
כדי לשמור על יופי שעוני הזהב הוורוד שלה ,רולקס יצרה סגסוגת זהב
ורוד בלעדית המוגנת על ידי פטנט ,היצוקה בבית היציקה שלה :זהב
אוורוז .הזהב האוורוז  18קראט ,שהוצג לראשונה בשנת  ,2005משמש
בכל דגמי הזהב הוורוד של שעוני הרולקס אויסטר.

צמיד }{president
שיא העידון
העיצוב ,הפיתוח והייצור של צמידים ואבזמים מבית רולקס ,כמו גם
הבדיקות המחמירות שהם עוברים ,מבוססים על טכנולוגיה מתקדמת.
וכמו עבור כל רכיבי השעון ,בקרה אסתטית בעיניים אנושיות מבטיחה יופי
ללא רבב .צמיד הפרזידנט ) (presidentהאייקוני ,עם חוליות בנות
שלושה חלקים מעוגלים למחצה ,נוצר ב 1956-במסגרת השקתו של
אויסטר פרפטואל דיי-דייט .הוא מייצג את פסגת העידון והנוחות ועשוי
ממתכות אצילות שנבחרו בקפדנות.

עדשת הסייקלופס
זכוכית מגדלת
עדשת הסייקלופס היא אחד מהמאפיינים המוכרים והמזוהים ביותר של
שעוני רולקס .העדשה ,שנקראה על שמו של הענק מן המיתולוגיה היוונית
שלו עין אחת בלבד ,מגדילה את תצוגת התאריך האיקונית של השעון כדי
לאפשר קריאה קלה .בדומה לכל המאפיינים של השעונים של רולקס ,גם
מאחורי עדשת הסייקלופס מסתתר סיפור של המצאה ,מחקר ופיתוח,
ומרדף אינסופי אחר שלמות.

מנגנון 2236
בעל ביצועים גבוהים
הקליבר  2236הוא מנגנון במתיחה עצמית מכני מהדור החדש שפותח
ויוצר על ידי רולקס .דגם זה מצויד בקפיץ סיליקון "סילוקסי" ומוגן בפטנט
של רולקס .הוא מציע רמה מעולה של ביצועים כרונומטריים .קפיץ
הסילוקסי אינו רגיש לשדות מגנטיים ומעניק יציבות גדולה במקרה של
שינויי טמפרטורה .הוא נותר עד ל 10-פעמים יותר מדויק מקפיץ נימי
מסורתי במקרה של זעזועים .המבנה הגאומטרי שלו ,המוגן בפטנט,
מבטיח פעולה סדירה בכל מצב.

מפרט טכני
מספר דגם 278285RBR

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 31 ,מ"מ ,זהב ורוד ויהלומים

מנגנון אוטומטי ,מכני ,במתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,2236מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 31מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תאריך מיידי בזכות

זהב אוורוז  18קראט

הגדרה מהירה .עצירת מחוג השניות לקביעת זמן

מסגרת
בשיבוץ יהלומים
כתר הברגה
מערכת הברגה ונעילה  Twinlockכפולה חסינה
לחדירת מים
זכוכית
זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות ,עדשת סייקלופס
מעל התאריך
חסינות לחדירת מים
חסין למים עד ל 100-מטר 330/רגל

מדויקת
מתנד
קפיץ  Syloxiמסיליקון בעיצוב מוגן בפטנט .בולמי
זעזועים  Paraflexבעלי ביצועים גבוהים
מתיחה
מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם
מנגנון אוטומטי
רזרבת כוח
כ 55-שעות

צמיד

לוח מחוגים

פרזידנט ) ,(Presidentחוליות עגולות למחצה

בצבע צפחה

משלושה חלקים
חומר הצמיד
זהב אוורוז  18קראט
אבזם
אבזם  Crownclaspמתקפל נסתר

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

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.

