מילגאוס
אויסטר 40 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

דגם זה של האויסטר פרפטואל מילגאוס מצויד בלוח
מחוגים בצבע כחול Z-עם סימוני שעות זוהרים ,קריסטל
ספיר ירוק היוצר השתקפויות של אור תוך שמירה על
קריאות מיטבית.
ניתן לזהות את המילגאוס כהרף עין הודות לעיצובו הנקי ולמחוג השניות
הכתום שלו ,המעוצב בצורת ברק כהד לדגם המקורי.

זכוכית ספיר ירוקה
תהליך סודי
זכוכית הספיר הירוקה זכוכית ייחודית שפותחה על ידי רולקס .היא עמידה
בפני שריטות ,קרינות-על וזמינה בלעדית במילגאס.

לוח מחוגים כחולZ-
רמיזה סמלית
קריסטל ספיר ירוק היווה חידוש בתחום השענות כאשר נעשה בו שימוש
במילגאוס בשנת  .2007כעת קריסטל זה משולב בלוח מחוגים בצבע
כחול חשמלי ,רמז למחוג שניות בצורת מכת ברק אייקונית.

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
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 האויסטר הוא שילוב מושלם בין צורה ותפקוד ,אסתטיקה
וטכנולוגיה .צמיד מתכת עמיד ונוח זה ,שהושק לראשונה בשלהי שנות
ה ,30-מורכב מחוליות שטוחות בנות שלושה חלקים ,ומהווה את הצמיד
האוניברסלי ביותר בקולקציית אויסטר.

מערכת הגנה יעילה
עמידות בפני השדות המגנטיים
הפתרון החדשני הראשון שנמצא בלב עמידותו של המילאגוס בפני
הפרעות מגנטיות הוא המגן שנמצא בתוך גוף האויסטר .מגן זה העשוי
מתרכובות פרומגנטיות שנבחרו על ידי רולקס ,מקיף את המנגנון ומגן
עליו .סמל צפיפות השטף המגנטי  -האות ' 'Bהמלווה בחץ  -חרוט על גבי
מגן מגנטי זה ,אך רק השענים המוסמכים של רולקס יוכלו אי-פעם לראות
אותו.

מנגנון 3131
בעל ביצועים גבוהים
המילגאוס מצויד בקליבר  ,3131מנגנון במתיחה עצמית מכני שפותח
ומיוצר בשלמותו על ידי רולקס .הוא משלב טכנולוגיות פורצות דרך מוגנות
בפטנט ,המבטיחות עמידות יוצאת דופן בפני שדות מגנטיים .בדומה לכל
מנגנוני הפרפטואל של רולקס ,מנגנון  3131הוא כרונומטר שוויצרי עם
הסמכה ,חותמת איכות הניתנת לשעונים בעלי דיוק גבוה שעברו בהצלחה
את הבדיקות של המכון הרשמי בשווייץ לבדיקת כרונומטרים ).(COSC
הארכיטקטורה שלו ,בדומה לכל מנגנוני שעוני האויסטר ,הופכת אותו
לאמין במיוחד.

מפרט טכני
מספר דגם 116400GV

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 40 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

מנגנון אוטומטי ,מכני ,עם מתיחה עצמית ושדה הגנה

ארכיטקטורת אויסטר

מגנטי להגנה על מנגנון השעון

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

קליבר

וכתר הברגה

 ,3131מיוצר על ידי רולקס

קוטר

דיוק

 40מ"מ

 2+/2-שניות ליום ,לאחר אטימת השעון

חומר

פונקציות

פלדת אויסטר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .עצירת מחוג

מסגרת
חלקה
כתר הברגה

השניות לקביעת זמן מדויקת
מתנד
קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול

מערכת הברגה ונעילה  Twinlockכפולה חסינה

מתיחה

לחדירת מים

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

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

מנגנון אוטומטי
רזרבת כוח
כ 48-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

כחולZ-

חומר הצמיד

פרטים

פלדת אויסטר

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

אבזם
אבזם  Oysterclaspמתקפל עם חוליית הארכה
" "Easylinkשל  5מ"מ לנוחות ענידה

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.

