סי-דוולר
אויסטר 43 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

האויסטר פרפטואל סי-דוולר מפלדת אויסטר עם תושבת
מסגרת מקרמיקה שחורה וצמיד אויסטר.
הוא מצויד בלוח מחוגים ייחודי בצבע שחור וסימוני שעות גדולים וזוהרים.
הרולקס סי-דוולר ,החסין למים עד לעומק של  4,000רגל ) 1,220מטרים(
ובעל מסגרת הניתנת לסיבוב חד-כיווני עם סימוני  60דקות ,נמנה בין
שעוני הצלילה העמידים ביותר שעוצבו על ידי רולקס לחקר מעמקי הים.

מסגרת קרמיקה ותצוגה נהורנית
שעון הצוללנים האגדי
המסגרת הניתנת לסיבוב חד כיווני בעלת סימוני  60הדקות של הסי-דוולר
מאפשרת לצוללנים לבדוק באופן בטוח ומדויק את זמני הצלילה
והדקומפרסיה שלהם.

לוח מחוגים שחור
בהשראת המקורי
בלוח המחוגים השחור של הסי-דוולר יש מחוגים ואינדקסים רחבים
השמורים לדגמי רולקס המקצועיים .לוח המחוגים נושא את השם הסי-
דוולר באדום ,בייחוס לדגם הראשון .תצוגת ה Chromalight-בלוח
המחוגים היא תצוגה חדשנית שמרחיבה את גבולות הקריאה הנוחה
בסביבות חשוכות .הזוהר הכחול שלו נמשך עד לשמונה שעות עם הפצת
אור אחידה ברמתה ,פי שניים מחומרים נהורנים רגילים.

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 ותפקוד ,אסתטיקה
וטכנולוגיה ,שעוצב להיות חזק ונוח כאחד .הוא מצויד באבזם
 Oysterlockהמונע פתיחה בשוגג ונעילת  Glidelockמתוחכמת
המאפשרת התאמות עדינות של הצמיד ללא שימוש בכלים כלשהם  -כך
שניתן לענוד אותו בנוחות מעל חליפת צלילה.

שסתום שחרור ההליום
ציוד לצלילת מעמקים
לפני החזרה לאוויר הפתוח ,צוללנים מקצועיים העולים לפני השטח לאחר
צלילה רוויה עמוקה חייבים לשהות בתא דקומפרסיה ,שם הם נושמים
תערובת גזים המכילה הליום .מולקולות ההליום הזעירות ,גז קל ביותר
ובלתי נדיף ,מסתננות לכל מקום בחדר וחודרות גם לשעון .במהלך
הדקומפרסיה ,ההליום לא מצליח להשתחרר מהגוף העמיד מפני מים
במהירות מספקת ,ויוצר הבדלי לחץ שיכולים לגרום להתנתקות הקריסטל
מגוף השעון .המהנדסים של רולקס יצרו שסתום לשחרור הגז המצויד
בקפיץ :הוא נפתח כשהבדלי הלחץ בין החלק הפנימי לחלק החיצוני של
השעון מגיעים ל 3-עד  5בר ,ומאפשר להליום להשתחרר ,ובכך מגן על
השעון.

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 3235
בעל ביצועים גבוהים
קליבר  3235הוא מנגנון מהדור החדש שפותח ומיוצר בשלמותו ברולקס.
מנגנון מתיחה עצמית מכני זה נמצא בחזית אומנות השענות .המנגנון,
שפיתוחו נשען על  14פטנטים ,הוא התגלמות מושלמת של הטכנולוגיה
של רולקס ומציע יתרונות מהותיים מבחינת דיוק ,רזרבה של אנרגיה,
עמידות בפני זעזועים ושדות מגנטיים ,נוחות ואמינות .הוא כולל את מחגר
ה Chronergy-המוגן על ידי פטנט של רולקס ,שמשלב בין נצילות
אנרגתית ואמינות גבוהה .המחגר עשוי מסגסוגת ניקל-זרחן ואינו מושפע
מהפרעות מגנטיות.

מפרט טכני
מספר דגם 126600

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 43 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

מנגנון אוטומטי ,מכני ,במתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,3235מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 43מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תאריך מיידי בזכות

פלדת אויסטר

הגדרה מהירה .עצירת מחוג השניות לקביעת זמן

מסגרת

מדויקת

תושבת  Cerachromמקרמיקה הניתנת לסיבוב חד-

מתנד

כיווני עם סימוני  60דקות ,עמידה בפני שריטות,

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים

ספרות וסימוני שניות מצופים בפלטינה

 Paraflexבעלי ביצועים גבוהים

כתר הברגה

מתיחה

מערכת הברגה  Triplockבעלת נעילה משולשת

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

חסינה לחדירת מים

מנגנון אוטומטי

זכוכית

רזרבת כוח

זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות ,עדשת סייקלופס

כ 70-שעות

מעל התאריך
חסינות לחדירת מים
עמיד במים עד ל 1,220-מטרים 4,000/רגל ,שסתום
הליום

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

שחור

חומר הצמיד

פרטים

פלדת אויסטר

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

אבזם
אבזם בטיחות מתקפל  Oysterlockעם הארכת
Rolex Glidelock

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.

