Air-King
Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal

Met zijn 40 mm kast van
Oystersteel-staal , zijn
Oyster-band met massieve
schakels en Oysterclasp sluiting, en zijn
kenmerkende Zwarte
wijzerplaat, houdt de AirKing de
lucht vaart traditie van
de oorspronkelijke Rolex
Oyster in ere .
De Oyster Perpetual Air-King is een eerbetoon aan de
luchtvaartpioniers en de rol van de Oyster tijdens het
epische verhaal van de luchtvaart.

Zwarte wijzerpla at
De navigatietijd aflezen
De Air‑King heeft een kenmerkende zwarte wijzerplaat
met grote cijfers op 3, 6 en 9 uur en een prominente
minutenschaal om de navigatietijd af te lezen.

Oystersteel-sta al
Uiterst
corrosiebestendig
Rolex gebruikt Oystersteel-staal voor de stalen
horlogekasten. Oystersteel-staal is speciaal ontwikkeld
door het merk en behoort tot de 904L staal-familie. Deze
legeringen worden meestal gebruikt in de hightech-,
ruimtevaart- en chemische industrie, waar maximale
corrosiebestendigheid van essentieel belang is.
Oystersteel-staal is uiterst bestendig, biedt een
uitzonderlijke afwerking wanneer het gepolijst is en blijft
mooi, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

De Oyster-band
Balans van vorm en
functie
De Oyster-band is een perfecte balans van vorm, functie,
esthetiek en technologie, en ontworpen om zowel robuust
als comfortabel te zijn. Hij is uitgerust met een Oysterlockvouwsluiting, om onbedoeld openen te voorkomen, en met
de comfortabele Easylink-verlengschakel, ook exclusief
voor Rolex. Met dit ingenieuze systeem kan de drager de
horlogeband verlengen met ongeveer 5 mm voor extra
comfort onder alle omstandigheden.

3230 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
De gloednieuwe Air-King is uitgerust met kaliber 3230,
een uurwerk dat volledig ontwikkeld en geproduceerd is
door Rolex. Dit uurwerk is uitgebracht in 2020 en wordt
gebruikt voor dit model uit 2022. Dit automatische
mechanische uurwerk is een technisch hoogstaand
uurwerk waarvoor meerdere patenten zijn aangevraagd.
Het biedt voortreffelijke prestaties op het gebied van
precisie, gangreserve, bestandheid tegen schokken en
magnetische velden, comfort en betrouwbaarheid.
Kaliber 3230 bevat het door Rolex gepatenteerde
Chronergy-echappement dat hoge energie-efficiëntie
combineert met grote betrouwbaarheid. Doordat het
gemaakt is van nikkel-fosfor, is het bovendien ongevoelig
voor magnetische interferentie. Het uurwerk is uitgerust
met een geoptimaliseerde blauwe Parachrom-spiraalveer,
die door Rolex is gemaakt van een paramagnetische
legering waardoor hij bij schokken 10 keer nauwkeuriger is
dan een traditionele spiraalveer. De blauwe Parachromspiraalveer is voorzien van een Rolex-eindkrul, die zorgt
voor de regelmaat in elke positie. De oscillator is geplaatst
op de door Rolex ontworpen en gepatenteerde
hoogwaardige Paraflex-schokdempers, voor een nog
betere schokbestendigheid van het uurwerk. Kaliber 3230
is uitgerust met een automatische module via een
Perpetual rotor. Dankzij zijn veertonconstructie en de
efficiëntere werking van het echappement heeft kaliber
3230 nu een gangreserve van ongeveer 70 uur.

Specificaties
Referentie 126900

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE

opwinding

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

3230, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

40 mm

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast

MATERIAAL

FUNCTIES

Oystersteel-staal

Gecentreerde uur-, minuut- en

BEZEL
Glad
OPWINDKROON
Geschroefd, Twinlock tweevoudig
waterdicht systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

secondewijzers. Secondenstop voor
nauwkeurige tijdsinstelling
OSCILLATOR
Paramagnetische blauwe Parachromspiraalveer. Performante Paraflexschokdempers
OPWINDING
Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 70 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oyster, platte driedelige schakels

Zwarte

MATERIAAL BAND

DETAILS

Oystersteel-staal

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
comfortabele 5 mm Easylinkverlengschakel

CERTIFICERING
Superlative Chronometer (COSC + Rolex
certificering na plaatsing horlogekast)

met langdurige blauwe luminescentie

Ontdek meer op Rolex.com
Alle intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken,
dienstmerken, handelsnamen, modellen en auteursrechten
zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Rolex behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website te wijzigen.

