GMT-Master II
Oyster, 40 mm, Everose-goud

De Oyster Perpetual GMTMaster II van 18 kt
Everose-goud met een
Oyster-band.
Dit model is uitgerust met een zwarte wijzerplaat en een
tweekleurige Cerachrom-ring van bruin-zwarte keramiek.
De GMT-Master II, ontworpen om de tijd op twee
verschillende plaatsen tegelijk te laten zien tijdens
intercontinentale vluchten, staat bekend om zijn
robuustheid en veelzijdige uitstraling.

Dra aibare bezel met
24-uursa anduiding
Innovatieve hightech
Naast reguliere uur-, minuut- en secondewijzers, beschikt
de GMT-Master II over een pijlwijzer die in 24 uur over de
wijzerplaat ronddraait, en een bidirectioneel draaibare
bezel met 24-uursaanduiding.

Zwarte wijzerpla at
Duidelijk afleesbaar
onder alle omstandigheden
Zoals alle professionele Rolex-horloges is de
GMT-Master II bijzonder goed afleesbaar onder alle
omstandigheden, en met name in het donker, dankzij het
Chromalight-display. De brede wijzers en uurmarkeringen
met eenvoudige vormen – driehoeken, cirkels of
rechthoeken – zijn opgevuld met een lichtgevend materiaal
dat een langdurige gloed uitstraalt.

18 kt Everose-goud
Een exclusief patent
Om de schoonheid van de roségouden horloges te
behouden, heeft Rolex een exclusieve en gepatenteerde
18 kt roségouden legering ontwikkeld die in de eigen
gieterij wordt gegoten: Everose-goud. 18 kt Everose, dat in
2005 werd geïntroduceerd, wordt gebruikt voor alle Rolex
Oyster modellen van roségoud.

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.

Twee tijdzones
Gelijktijdige weergave
Dankzij de traditionele uur-, minuut- en secondewijzers,
zijn 24-uurswijzer met een driehoekje en zijn bidirectioneel
draaibare bezel met een Cerachrom-ring met
24-uursaanduiding, is het mogelijk om op de
GMT-Master II twee tijdzones tegelijk af te lezen: de lokale
tijd en de referentietijd, of de lokale tijd en een andere
tijdzone naar keuze. De datum, getoond op 3 uur, loopt
synchroon met de lokale tijd.

De Cycloop -lens
Een vergrotende lens
De Cycloop-lens is een van de meest karakteristieke en
meest herkenbare Rolex-kenmerken. De Cycloop-lens is
vernoemd naar de eenogige reus uit de Griekse
mythologie. De lens vergroot de emblematische datumaanduiding twee en een half keer, zodat hij eenvoudig is af
te lezen. Zoals elk kenmerk van een Rolex-horloge, kent
de Cycloop-lens een lange geschiedenis van innovatie,
onderzoek en ontwikkeling, en een eindeloze zoektocht
naar perfectie.

3285 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
Het nieuwe kaliber 3285, een uurwerk van de nieuwste
generatie, dat volledig ontwikkeld en geproduceerd is door
Rolex. Dit uurwerk, waarvoor tijdens de ontwikkeling 10
patenten werden aangevraagd, is uitgerust met een
Chronergy-echappement en garandeert een gangreserve
van ongeveer 70 uur. Net als alle Rolex Perpetualuurwerken, is kaliber 3285 een gecertificeerde Zwitserse
chronometer. Dit is een aanduiding die is voorbehouden
aan extreem nauwkeurige horloges die met goed gevolg
de testen van het COSC (het Zwitserse officiële
testinstituut voor chronometers) hebben doorstaan.
Kaliber 3285 is uitgerust met een Parachrom-spiraalveer,
die beter bestand is tegen schokken en
temperatuurverschillen. Dankzij zijn constructie is dit
uurwerk, evenals alle andere modellen van de Oystercollectie, buitengewoon betrouwbaar.

Specificaties
Referentie 126715CHNR

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, Everose-goud

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE

opwinding, GMT-Functie

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

3285, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

40 mm

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

MATERIAAL

FUNCTIES

18 kt Everose-goud

Gecentreerde uur-, minuut- en

BEZEL
Bidirectioneel draaibare bezel met
24-uursaanduiding. Keramische
Cerachrom-ring in de 2 kleuren bruin en
zwart, gevormde cijfers en
schaalverdelingen
OPWINDKROON
Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht
systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens
boven de datum
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

secondewijzers. 24-uursaanduiding.
Tweede tijdzone met onafhankelijke snelle
instelling van de uurwijzer. Direct
verspringende datum. 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

Zwart

MATERIAAL BAND

DETAILS

18 kt Everose-goud

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
comfortabele 5 mm Easylinkverlengschakel

CERTIFICERING
Superlative Chronometer (COSC + Rolexcertificering na plaatsing in 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.

