רולקס דיפסי
אויסטר 44 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

האויסטר פרפטואל רולקס דיפסי מפלדת אויסטר
עם תושבת מסגרת מקרמיקה שחורה וצמיד אויסטר.
הוא מצויד בלוח מחוגים בצבע כחול D-וסימוני שעות גדולים וזוהרים.
הרולקס דיפסי ,החסין למים עד לעומק של  12,800רגל ) 3,900מטרים(
ובעל מסגרת הניתנת לסיבוב חד-כיווני עם סימוני  60דקות ,נמנה בין
שעוני הצלילה העמידים ביותר שעוצבו על ידי רולקס לחקר מעמקי הים.

לוח מחוגים D-Blue
מחווה לצלילה היסטורית
לזכר צלילת הסולו ההיסטורית של ג'יימס קמרון

מסגרת קרמיקה ותצוגה נהורנית
שעון הצוללנים האגדי
המסגרת הניתנת לסיבוב חד כיווני בעלת סימוני  60הדקות של הרולקס
דיפסי מאפשרת לצוללנים לבדוק באופן בטוח ומדויק את זמני הצלילה
והדקומפרסיה שלהם .היא מצוידת בתושבת  Cerachromשחורה
המוגנת בפטנט והמיוצרת במפעלי רולקס מקרמיקה עמידה בפני
שריטות ,שצבעה אינו מושפע מקרני  .UVהסימונים מצופים בשכבה דקה
של פלטינה באמצעות תהליך ) PVDציפוי אדים פיזיקלי( .לוח המחוגים
השחור והמלוטש הינו בעל סימוני שעות  Chromalightגדולים ומחוגים
המלאים בחומר זרחני הפולט זוהר כחול לאורו זמן לקריאות מיטבית
בתנאי חושך.

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.

מערכת עמידה במים
עמידות ואמינות
גוף האויסטר של הדיפסי מופת לעמידות ואמינות ,עמיד במים עד לעומק
של  3,900מטרים ) 12,800רגל( .הגוף האמצעי שלו מעוצב מגוש מוצק
של פלדת אויסטר עמידה במיוחד בפני קורוזיה .חלקו האחורי של גוף
השעון זכה לחריצה עדינה בשוליו ,והוא מוברג בצורה הרמטית באמצעות
כלי מיוחד המאפשר רק לשעני רולקס גישה למנגנון .גוף האויסטר בגודל
של  44מ"מ ,המחוזק במערכת  Ringlockהמוגנת על ידי פטנט ,עוצב כך
שיוכל לספק את הדרגה הגבוהה ביותר של עמידות ואמינות בגודל פרקטי
שניתן לענידה.

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 136660

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 44 ,מ"מ ,פלדת אויסטר

מנגנון אוטומטי ,מכני ,במתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גוף אחורי ניתן

 ,3235מיוצר על ידי רולקס

להברגה וכתר הברגה .גוף שעון רולקס עם מערכת
 Ringlockושסתום הליום
קוטר
 44מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות
מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תאריך מיידי בזכות

חומר

הגדרה מהירה .עצירת מחוג השניות לקביעת זמן

פלדת אויסטר

מדויקת

מסגרת

מתנד

תושבת  Cerachromמקרמיקה הניתנת לסיבוב חד-

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים

כיווני עם סימוני  60דקות ,עמידה בפני שריטות,

 Paraflexבעלי ביצועים גבוהים

ספרות וסימוני שניות מצופים בפלטינה

מתיחה

כתר הברגה

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

מערכת הברגה  Triplockבעלת נעילה משולשת

מנגנון אוטומטי

חסינה לחדירת מים
זכוכית
בעיצוב כיפה ,זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות בעובי
 5.5מ"מ
חסינות לחדירת מים
עמיד במים עד ל 3,900-מטרים 12,800/רגל ,שסתום
הליום

רזרבת כוח
כ 70-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

כחולD-

חומר הצמיד

פרטים

פלדת אויסטר

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

אבזם
אבזם בטיחות מתקפל אויסטרלוק עם מערכת הארכת
 Glidelockמבית רולקס

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.

