יאכט-מאסטר 40
אויסטר 40 ,מ"מ ,זהב ורוד

האויסטר פרפטואל יאכט-מאסטר  40מזהב אוורוז 18
קראט עם צמיד אויסטרפלקס.
דגם זה מצויד בלוח מחוגים בשיבוץ יהלומים רציף ומסגרת סרכרום
הניתנת לסיבוב דו-כיווני בעלת סימוני  60דקות עם תושבת מקרמיקה
בצבע שחור מט .ספרות וסימוני שניות מלוטשים ומובלטים .תכונות
החוזק והעמידות בפני מים של דגם זה הופכות אותו לשעון האידאלי
לספורט הימי ולשיט בפרט.

לוח מחוגים משובץ יהלומים
סימפוניה קרובה לשלמות
לוחות המחוגים המשובצי יהלומים הם סימפוניה נוצצת להאדרת השעון
והענקת חוויה קסומה לעונד .משבצי אבני החן חורטים ידנית את המתכת
האצילה בעדינות ליצירת התושבת שבה כל אבן חן תמצא את משכנה
המושלם.

מסגרת המסתובבת לשני כיוונים
מדידת המרחק
המסגרת הניתנת לסיבוב דו-כיווני של היאכט-מאסטר בעלת סימוני 60
הדקות עשויה מחומרים יקרי ערך .הסימונים והספרות המובלטים
והמלוטשים נראים בבירור כנגד הרקע המט והמחוספס .מסגרת
פונקציונלית זו  -המאפשרת לעונד השעון לחשב ,למשל ,את זמן ההפלגה
בין שני מצופים  -היא רכיב מפתח נוסף בזהות החזותית הייחודית של
דגם זה.

זהב אוורוז  18קראט
פטנט ייחודי
כדי לשמור על יופי שעוני הזהב הוורוד שלה ,רולקס יצרה סגסוגת זהב
ורוד בלעדית המוגנת על ידי פטנט ,היצוקה בבית היציקה שלה :זהב
אוורוז .הזהב האוורוז  18קראט ,שהוצג לראשונה בשנת  ,2005משמש
בכל דגמי הזהב הוורוד של שעוני הרולקס אויסטר.

צמיד הOysterflex-
עמיד במיוחד
צמיד ה Oysterflex-החדש של היאכט-מאסטר ,שפותח על ידי רולקס
ומוגן בפטנט ,מציע חלופה ספורטיבית לצמידי המתכת .הצמיד מתחבר
לגוף השעון ולאבזם הבטיחות  Oysterlockבאמצעות להב מתכת גמיש
העשוי מסגסוגת טיטניום וניקל .הלהב מצופה באלסטומר שחור בעל
ביצועים גבוהים ,עמיד במיוחד בפני השפעות הסביבה ,חסין מאוד
ואינרטי לחלוטין עבור עונד השעון .לצורך נוחות מוגברת ,החלק הפנימי
של צמיד ה Oysterflex-מצופה במערכת כריות אורכית מוגנת בפטנט
המייצבת את השעון על מפרק כף היד ,ומותקן בוזהב אוורוז  18קראט
אבזם בטיחות  .Oysterlockהוא גם כולל מערכת הארכה  Glidelockשל
רולקס ,המעוצבת על ידי רולקס ומוגנת על ידי פטנט שלה .המנגנון
המשונן המתוחכם המשולב מתחת לאבזם ,מאפשר כוונון עדין של אורך
הצמיד ב 15-מ”מ בערך ,בקפיצות של כ 2.5-מ”מ ,ללא שימוש בכלים.

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 126655

גוף הדגם

מנגנון
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מנגנון אוטומטי ,מכני ,במתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,3235מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 40מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז .תאריך מיידי בזכות

זהב אוורוז  18קראט

הגדרה מהירה .עצירת מחוג השניות לקביעת זמן

מסגרת

מדויקת

מסגרת  Cerachromהניתנת לסיבוב דו-כיווני עם

מתנד

סימוני  60דקות ותושבת מקרמיקה בצבע שחור מט.

קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול .בולמי זעזועים

ספרות וסימוני שניות מוברקים ומובלטים

 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
חסין למים עד ל 100-מטר 330/רגל

צמיד

לוח מחוגים

אויסטרפלקס

בשיבוץ יהלומים רציף

חומר הצמיד

פרטים

להבי מתכת גמישים בציפוי חומר אלסטי בעל ביצועים

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

גבוהים

הזוהרים בחושך לאורך זמן

אבזם
אבזם בטיחות מתקפל  Oysterlockעם הארכת
Rolex Glidelock

הסמכה
) Superlative Chronometerעם אישור + COSC
תעודה מטעם רולקס לאחר ההרכבה(

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.

