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אויסטר 40 ,מ"מ ,זהב ורוד

האויסטר פרפטואל -GMTמאסטר  IIמזהב אוורוז 18
קראט עם צמיד אויסטר.
דגם זה מצויד בלוח מחוגים שחור ותושבת מסגרת סרכרום מקרמיקה
חומה ושחורה דו-צבעית .ה-GMT-מאסטר  ,IIשעוצב להצגת שני אזורי
זמן שונים בו-זמנית במהלך טיסות בין-יבשתיות ,זכה להכרה כשעון חזק
בעל למראה רב-גוני.

מסגרת המסתובבת  24שעות
טכנולוגיה מתקדמת חדשנית
בנוסף למחוגי שעות ,דקות ושניות רגילים-GMT ,מאסטר  IIמצויד גם
במחוג בצורת חץ המשלים סיבוב סביב לוח המחוגים בכל  24שעות,
ומסגרת עם סימוני  24שעות המסתובבת לשני הכיוונים.

לוח מחוגים שחור
קריאות גבוהה בכל מצב
בדומה לכל שעוני רולקס המקצועיים ,דגם ה-GMT-מאסטר  IIמעניק
קריאות יוצאת דופן בכל הנסיבות ,ובמיוחד בחושך ,הודות לתצוגת ה-
 Chromalightשלו .המחוגים הרחבים וסימוני השעות בצורות פשוטות –
משולשים ,עיגולים ,מלבנים – מולאו בחומר זרחני הפולט זוהר לאורך
זמן.

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 האויסטר
שילוב מושלם בין 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.

שני אזורי זמן
תצוגה סימולטנית
מצויד במחוגים מסורתיים המורים את השעות ,הדקות והשניות; מחוג 24
שעות שבקצהו משולש ,ומסגרת  Cerachromמסתובבת לשני כיוונים עם
סימוני  24שעות ,ה-GMT-מאסטר  IIיכול להציג את השעה בשני אזורי
זמן בו-זמנית :הזמן המקומי וזמן הייחוס ,או הזמן המקומי ואזור זמן נוסף
לפי בחירה .התאריך ,המוצג בשעה  3על לוח המחוגים ,מסונכרן עם
הזמן המקומי.

עדשת הסייקלופס
זכוכית מגדלת
עדשת הסייקלופס היא מן 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 פי
שניים וחצי כדי לאפשר קריאה קלה .בדומה לכל התכונות של שעוני
רולקס ,גם מאחורי עדשת הסייקלופס מסתתר סיפור של המצאה ,מחקר
ופיתוח ,ומרדף אינסופי אחר שלמות.

מנגנון 3285
בעל ביצועים גבוהים
הקליבר החדש  3285הוא מנגנון מהדור החדש שפותח ומיוצר בשלמותו
ברולקס .המנגנון שעבורו הוגשו  10בקשות לרישום פטנט במהלך
פיתוחו ,כולל מחגר  Chronergyורזרבת אנרגיה של כ 70-שעות .בדומה
לכל מנגנוני הפרפטואל של רולקס ,ה 3285-הוא כרונומטר שוויצרי עם
הסמכה ,בעל חותמת איכות השמורה לשעונים בעלי דיוק גבוה שעברו
בהצלחה את הבדיקות של המכון הרשמי בשווייץ לבדיקת כרונומטרים
) .(COSCה 3285-מצויד בקפיץ  ,Parachromהמעניק עמידות גבוהה
יותר מפני זעזועים ושינויי טמפרטורה .הארכיטקטורה שלו ,בדומה לכל
מנגנוני שעוני האויסטר ,הופכת אותו לאמין במיוחד.

מפרט טכני
מספר דגם 126715CHNR

גוף הדגם

מנגנון
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מנגנון אוטומטי ,מכני ,מתיחה עצמית ,פונקציית GMT

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,3285מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 40מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תצוגת  24שעות.

זהב אוורוז  18קראט

אזור זמן נוסף עם הגדרה מהירה נפרדת של מחוג

מסגרת
מסגרת הניתנת לסיבוב דו-כיווני עם סימוני  24שעות.

השעות .הגדרת תאריך מיידית .עצירת מחוג השניות
לקביעת זמן מדויקת

תושבת  Cerachromדו צבעית מקרמיקה חומה

מתנד

ושחורה ,ספרות וסימונים מכוירים

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים

כתר הברגה

 Paraflexבעלי ביצועים גבוהים

מערכת הברגה  Triplockבעלת נעילה משולשת

מתיחה

חסינה לחדירת מים

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

זכוכית

מנגנון אוטומטי

זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות ,עדשת סייקלופס

רזרבת כוח

מעל התאריך

כ 70-שעות

חסינות לחדירת מים
חסין למים עד ל 100-מטר 330/רגל

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

שחור

חומר הצמיד

פרטים

זהב אוורוז  18קראט

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.

