יאכט-מאסטר II
אויסטר 44 ,מ"מ ,זהב צהוב

אויסטר פרפטואל יאכט-מאסטר  IIמזהב צהוב  18קראט
עם צמיד אויסטר ומסגרת המסתובבת לשני כיוונים עם
תושבת  Cerachromכחולה..
ככרונוגרף היחיד בעולם עם זיכרון מכני ,היאכט-מאסטר  ,IIשעוצב עם
מסגרת ניתנת לתכנות לספירה לאחור ,הוא מכשיר חיוני לסקיפרים,
להערכת דרך הפעולה הטובה ביותר.

מסגרת Ring Command
עריכת זמן מסונכרנת
רולקס הצליחה להשיג שלמות כשהיא התמקדה בהגדרה מחדש של
התכלית והפונקציונליות של מסגרת השעון .בדרך כלל המסגרת פועלת
בנפרד מהמנגנון הפנימי .עם זאת ,מסגרת ה Ring Command-של
כרונוגרף תחרויות השייט יאכט-מאסטר  IIפועלת יחד עם המנגנון.

לוח מחוגים לבן
אסתטיקה אופיינית
היאכט-מאסטר  IIמצויד בלוח מחוגים חדש ומחוגים חדשים אופייניים
לדגמי רולקס פרופשיונל ,המשפרים את הקריאות ואת מראהו .לוח
המחוגים מכיל עכשיו סימון שעה משולש בשעה  12וסימון שעה מלבני
בשעה  6לקריאת שעה אינטויטיבית יותר של השעון .דיסק זוהר על מחוג
השעות מבדילה אותו בבירור ממחוג הדקות .הספירה לאחור של היאכט-
מאסטר  IIניתנת להגדרה בין דקה ל 10-דקות .ההגדרה נשמרת בזיכרון
על ידי המנגנון כך שבמקרה של איפוס היא משוחזרת להגדרה הקודמת.
לאחר הפעלת הספירה לאחור של השעון ,היא ניתנת לסנכרון תוך כדי
פעולה בהתאם לספירה לאחור הרשמית בתחרות.

זהב צהוב  18קראט
מחויבות למצוינות
רולקס מפעילה בתי יציקה ליצירת סגסוגות זהב  18קראט באיכות
הגבוהה ביותר .בהתאם לפרופורציה של הוספת כסף ,נחושת ,פלטינה או
פלדיום ,מתקבלים סוגי זהב  18קראט שונים :צהוב ,ורוד או לבן .הם
עשויים מהמתכות הטהורות ביותר ונבדקים בקפדנות רבה במעבדה של
החברה בעזרת הציוד המשוכלל ביותר ,לפני מתן צורה לזהב באותה
מידה של תשומת לב קפדנית לאיכות .המחויבות של רולקס למצוינות
מתבטאת בכל היבטי ייצור שעוניה.

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.

מנגנון 4161
בעל ביצועים גבוהים
היאכט-מאסטר  IIמצויד בקליבר  ,4161מנגנון מתיחה עצמית מכני של
הכרונוגרף שפותח ומיוצר בשלמותו על ידי רולקס .הארכיטקטורה שלו,
איכות הייצור והמאפיינים החדשניים הופכים אותו למדויק ואמין באופן
ייחודי .תוצר מרשים זה של טכנולוגיית רולקס ,תוצאה של למעלה
מ 35,000-שעות פיתוח ,כולל פונקציה המוגנת על ידי פטנט ומורכב
מכ 360-רכיבים .חלק מהם עשויים בטכנולוגיית  ,UV-LiGAטכנולוגיית
מיקרו-ייצור המיושמת בשלמותה במפעלי חברת רולקס .הטכנולוגיה
מאפשרת ייצור רכיבים בגודל זעיר ומבנה גיאומטרי מורכב אשר אינם
ניתנים לייצור בשיטות מיכון מסורתיות.

מפרט טכני
מספר דגם 116688

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 44 ,מ"מ ,זהב צהוב

מנגנון אוטומטי ,מכני ,מתיחה עצמית ,כרונוגרף רגטה

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,4161מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 44מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ודקות במרכז ,מחוג שניות קטן בשעה

זהב צהוב  18קראט

שש .ספירה לאחור הניתנת להגדרה עם זיכרון מכני

מסגרת
) Rolex Ring Commandניתנת לסיבוב של 90°

וסנכרון תוך כדי ההגדרה .עצירת מחוג השניות
לקביעת זמן מדויקת

לשני הכיוונים ומתואם עם המנגנון( מזהב  18קראט,

מתנד

עם  Cerachromכחול מקרמיקה ומספרים מצופים

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול

בזהב

מתיחה

כתר הברגה

מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם

מערכת הברגה  Triplockבעלת נעילה משולשת

מנגנון אוטומטי

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

רזרבת כוח
כ 72-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטר ,חוליות שטוחות משלושה חלקים

הלבן

חומר הצמיד

פרטים
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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.

