Milgauss
Oyster, 40 mm, Oystersteel

Oyster Perpetual
Milgauss ini menampilkan
pelat Z-blue dengan
penanda-penanda jam
yang berpendar, kristal
safir hijau menghasilkan
pantulan cahaya
sementara
mempertahankan
keterbacaan yang
optimal .
Dengan garis-garis yang bersih dan jarum detik oranye
yang evokatif, berbentuk seperti petir untuk
menggaungkan model pertamanya, Milgauss langsung
dapat dikenali dengan sekali pandang.

Kristal safir hijau
Sebuah proses rahasia
Kristal safir hijau merupakan kristal jam tangan unik yang
dikembangkan oleh Rolex, ia tahan gores, tahan pudar
dan tersedia secara eksklusif pada Milgauss.

Pelat Z-Blue
Kiasan yang simbolis
Kristal safir hijau pertama diperkenalkan dalam
pembuatan jam ketika diperkenalkan pada Milgauss di
tahun 2007. Kini kristal ini dikombinasikan dengan pelat
biru elektrik, sebuah kiasan untuk jarum detik berbentuk
lambang petir yang simbolis.

Oystersteel
Sangat tahan terhadap
korosi
Rolex menggunakan Oystersteel untuk cangkangcangkang jam tangan bajanya. Dikembangkan secara
khusus oleh Rolex, Oystersteel merupakan bagian dari
keluarga baja 904L, logam campuran yang umumnya
digunakan dalam industri berteknologi tinggi dan dalam
industri kedirgantaraan dan kimia, di mana ketahanan
maksimum terhadap korosi sangatlah penting. Oystersteel
sangatlah tahan, menawarkan tampilan akhir yang luar
biasa setelah dipoles dan mempertahankan keindahannya
meski dalam lingkungan paling keras sekali pun.

Tali jam Oyster
Perpaduan dari bentuk
dan fungsi
Desain, pengembangan, dan produksi tali dan pengait jam
Rolex, serta pengujian ketat yang dihadapi, melibatkan
teknologi tinggi yang maju. Dan, bersama semua
komponen jam ini, kendali estetika oleh mata manusia
menjamin keindahannya yang sempurna. Tali jam Oyster
adalah perpaduan yang sempurna dari bentuk dan fungsi.
Pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1930-an, tali
jam logam yang sangat kuat dan nyaman dengan kaitan
tiga kepingan pipih dan lebar tetap menjadi tali jam yang
paling universal di dalam koleksi Oyster.

Sistem Pertahanan yang
Efisien
Ketahanan terhadap
medan magnet
Inovasi pertama di pusat ketahanan Milgauss terhadap
gangguan magnetik adalah pertahanan di dalam
cangkang Oyster. Dibuat dari campuran ferogmagnetik
yang dipilih oleh Rolex, Milgauss mengelilingi dan
melindungi mesin jam. Simbol kerapatan fluks magnetik –
huruf kapital 'B' dengan tanda panah – diukir dalam
pelindung magnet ini, tapi hanya pembuat jam bersertifikat
Rolex yang pernah melihatnya.

Mesin Jam 3131
Kinerja superlatif
Milgauss dilengkapi dengan kaliber 3131, mesin jam
mekanis pemuntir otomatis yang sepenuhnya
dikembangkan dan dibuat oleh Rolex. Jam ini
memasukkan teknologi mutakhir yang dipatenkan oleh
Rolex yang memastikan daya tahan luar biasa terhadap
medan magnet. Seperti halnya semua mesin jam Rolex
Perpetual, 3131 adalah sebuah kronometer Swiss
bersertifikat, gelar yang disiapkan untuk jam tangan
berpresisi-tinggi yang telah berhasil lolos uji Swiss Official
Chronometer Testing Institute (COSC). Arsitekturnya,
memiliki kemiripan dengan semua mesin jam Oyster,
membuatnya benar-benar andal.

Spesifikasi
Referensi 116400GV

CANGKANG MODEL

MESIN JAM

Oyster, 40 mm, Oystersteel

Perpetual, mekanis, pemuntir otomatis,

ARSITEKTUR OYSTER
Cangkang tengah monoblok, punggung
cangkang dan kenop pemutar disekrup
DIAMETER
40 mm
BAHAN
Oystersteel
BINGKAI CINCIN
Halus
KENOP PEMUTAR
Bersekrup, sistem kedap air ganda
Twinlock
KRISTAL
Safir hijau, tahan-gores
KETAHANAN TERHADAP AIR
Kedap air hingga 100 meter / 330 kaki

dengan perisai magnet untuk melindungi
mesin jam
KALIBER
3131, Buatan Rolex
PRESISI
-2/+2 detik/hari, setelah ditutup cangkang
FUNGSI
Jarum jam, menit, dan detik di tengah.
Detik-henti untuk pengaturan waktu yang
presisi
OSILATOR
Per rambut Parachrom biru paramagnetik
PEMUNTIRAN
Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor
Perpetual
CADANGAN DAYA
Kira-kira 48 jam

TALI JAM

PELAT JAM

Oyster, kaitan tiga kepingan pipih

Z-blue

BAHAN TALI JAM

DETAIL

Oystersteel

Tampilan Chromalight yang sangat mudah

PENGAIT
Oysterclasp lipat dengan kaitan
perpanjangan Easylink 5 mm yang nyaman

SERTIFIKASI
Kronometer Superlatif (COSC + sertifikasi
Rolex setelah ditutup cangkang)

terbaca dengan pendaran biru yang tahan
lama

Jela jahi dan temukan
selengkapnya di
Rolex.com
Semua hak kekayaan intelektual seperti merek dagang,
nama dagang, rancangan, dan hak cipta dilindungi. Segala
sesuatu yang terkandung di dalam situs web ini tidak
boleh direproduksi tanpa izin yang tertulis. Rolex berhak
sewaktu-waktu memodifikasi model yang ditampilkan di
situs web ini.

