סקיי-דוולר
אויסטר 42 ,מ"מ ,פלדת אויסטר וזהב צהוב

האויסטר פרפטואל סקיי-דוולר מפלדת אויסטר וזהב צהוב
עם לוח מחוגים בצבע שמפניה ,וצמיד אויסטר.
שעון ייחודי זה מאופיין בתצוגה של אזור זמן שני על לוחית צדדית בלוח
המחוגים .זאת ועוד ,המערכת החדשנית שלו להגדרת התכונות,
באמצעות מסגרת  Ring Commandמסתובבת ,הינה ייחודית לרולקס.

לוח מחוגים בצבע שמפניה
תכונה מרשימה
משולש אדום מקובע הפוך על לוח המחוגים מצביע על זמן הייחוס הנבחר
– הזמן בבית או במקום העבודה של העונד – על הדיסק בן  24השעות
שנמצא מחוץ למרכז השעון .תצוגת  24השעות מבדילה באופן ברור
ומיידי את שעות היום משעות הלילה באזור הזמן השני .היום ,לוחות
המחוגים מצוידים בסימוני שעות עם אינדקס מלבני ,מחוגים גדולים וכן
תצוגת כרומלייט הזוהרת לאורך זמן לשיפור הקריאות.

המסגרת המחורצת
סימן היכר של רולקס
המסגרת המחורצת של רולקס היא תוצר של המצוינות שלה .במקור,
לחריצה של מסגרת האויסטר היה תפקיד :היא שימשה להברגת
המסגרת אל גוף השעון וסייעה להבטיח את חסינות השעון לחדירת מים.
זו הסיבה לכך שהיא הייתה זהה לחריצה שבגב השעון ,שהוברג גם הוא
לגוף השעון כדי להבטיח חסינות לחדירת מים ,באמצעות כלים ספציפיים
של רולקס .עם הזמן ,החריצה הפכה להיות אלמנט אסתטי ,סימן היכר
של רולקס .כיום ,המסגרת המחורצת היא הבעת המצוינות של רולקס,
ותמיד עשויה מזהב.

רולסור צהוב
מפגש בין שתי מתכות
הזהב נחשק בשל הברק והאצילות שלו .הפלדה מעניקה חוזק ואמינות.
יחד ,הם משלבים בהרמוניה את מיטב תכונותיהם .רולסור ,סימן ההיכר
של רולקס ,נכלל בדגמים של רולקס מאז תחילת שנות ה 30-של המאה
העשרים והשם הפך להיות סימן מסחרי בשנת  .1933זהו אחד מעמודי
התווך של קולקציית האויסטר.

צמיד האויסטר
שילוב של צורה ותפקוד
הסקיי-דוולר מצויד בצמיד אויסטר בעל חוליות קשיחות מפלדת אויסטר,
במקרה של גרסת הרולסור הלבן ,או גרסת הרולסור הצהוב ,צמיד
אויסטר המשלב פלדת אויסטר וזהב צהוב .צמיד האויסטר נהנה ממערכת
החיבור הנסתרת החדשה מתחת למסגרת אשר מבטיחה רצף חזותי חלק
בין הצמיד לגוף .הוא מצויד באבזם  Oysterclaspמתקפל ובמערכת
הארכה מהירה ומתוחכמת  Easylinkהמוגנת בפטנט של רולקס,
המאפשרת לעונד השעון להאריך בקלות את הצמיד בכ 5-מ"מ ,לנוחות
יתר בכל מצב.

שני אזורי זמן
תצוגה סימולטנית
שני אזורי הזמן מוצגים בו-זמנית .הזמן המקומי מיוצג על ידי מחוגי
השעות ,הדקות והשניות הרגילים במרכז .ניתן להגדיר אותו במהירות
ובקלות באמצעות מנגנון המאפשר כוונון של מחוג השעות באופן נפרד
בקפיצות של שעה אחת קדימה ואחורה .כוונון זה לא משפיע על הדקות
או השניות ,וגם לא על זמן הייחוס באזור הזמן השני .וכיוון שהשעון עצמו
לא עוצר ,הדיוק נשמר .ניתן לקרוא את זמן הייחוס במקום המגורים או
בעבודה הרגיל של העונד ,בדיסק מסתובב הממקום בצד לוח המחוגים.
משולש אדום מקובע הפוך מצביע על זמן הייחוס שנבחר על ידי העונד.
תצוגת  24השעות מאפשרת לנוסעים להבדיל בין שעות היום והלילה
באזור הזמן השני )לדוגמה 22:00 ,לעומת  .(10:00שינוי התאריך קשור
לזמן המקומי ומתרחש בתוך מילישניות בחצות .לכן התאריך המוצג
בצמצם הוא תמיד התאריך הנוכחי באזור הזמן של עונד 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 9001
בעל ביצועים גבוהים
הסקיי-דוולר מצויד בקליבר  ,9001מנגנון מכני במתיחה עצמית שפותח
ומיוצר בלעדית על ידי רולקס .הקליבר שהוצג לראשונה ב 2012-הוא
אחד הקליברים המורכבים ביותר שנוצרו על ידי שעני רולקס .עם זאת,
הוא עוצב להבטיח פשטות שימוש :גלגל בחירה בשפה החיצונית של
ה 9001-מבטיח את האינטראקציה בין המנגנון למסגרת השעון להגדרת
פונקציות הסקיי-דוולר .בדומה לכל מנגנוני הפרפטואל של רולקס,
ה 9001-הוא כרונומטר שוויצרי עם הסמכה ,בעל חותמת איכות השמורה
לשעונים בעלי דיוק גבוה שעברו בהצלחה את הבדיקות של המכון הרשמי
בשווייץ לבדיקת כרונומטרים ) .(COSCהארכיטקטורה שלו ,בדומה לכל
מנגנוני שעוני האויסטר ,הופכת אותו לאמין במיוחד.

מפרט טכני
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גוף הדגם

מנגנון
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מנגנון אוטומטי ,מכני ,מתיחה עצמית ,שני אזורי זמן,

ארכיטקטורת אויסטר

לוח שנה שנתי

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

קליבר

וכתר הברגה

 ,9001מיוצר על ידי רולקס

קוטר

דיוק

 42מ"מ

 2+/2-שניות ליום ,לאחר אטימת השעון

חומר

פונקציות

רולסור צהוב  -שילוב של פלדת אויסטר וזהב צהוב

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תצוגת  24שעות

מסגרת
 Rolex Ring Commandמחורצת ,המסתובבת לשני
כיוונים
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

על דיסק שאינו במרכז .אזור זמן שני .לוח שנה
בהגדרה מיידית בשעה שלוש והגדרה מהירה של
התאריך .תצוגה חודשית באמצעות  12סימונים
מסביב ללוח המחוגים .עצירת מחוג השניות לקביעת
זמן מדויקת
מתנד
קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים
 Paraflexבעלי ביצועים גבוהים
מתיחה
מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם
מנגנון אוטומטי
רזרבת כוח
כ 72-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

בצבע שמפניה

חומר הצמיד

פרטים

רולסור צהוב  -שילוב של פלדת אויסטר וזהב צהוב

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.

