Milgauss
Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal

Deze Oyster Perpetual
Milgauss heef t een Z-blue
wijzerplaat met
lichtgevende
uurmarkeringen, het
groene saffierglas
produceert
lichtreflecties zonder
dat dit afbreuk doet aan
de afleesbaarheid.
Met zijn strakke lijnen en suggestieve oranje secondewijzer in de vorm van een bliksemschicht als herinnering
aan het originele model, is de Milgauss in een oogopslag
te herkennen.

Groen saffierglas
Een geheim proces
Het groene saffierglas is een uniek horlogeglas van Rolex.
Het is krasbestendig, kleurvast en exclusief verkrijgbaar
voor de Milgauss.

Z-Blue-wijzerpla at
Een emblematische
zinspeling
Groen saffierglas was nog nooit eerder gebruikt in de
horlogewereld toen het voor het eerst werd
geïntroduceerd op de Milgauss in 2007. Nu wordt dit
horlogeglas gecombineerd met een elektriserende,
staalblauwe wijzerplaat, die een zinspeling is op de
emblematische secondewijzer in de vorm van een
bliksemschicht.

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
Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van Rolexhorlogebanden en -sluitingen, alsmede de strenge tests
waar zij aan worden onderworpen, vereisen geavanceerde
hightech. En zoals bij alle onderdelen van het horloge,
garanderen esthetische controles door het menselijk oog
een onberispelijke schoonheid. De Oyster-band is een
perfecte balans van vorm en functie. Deze bijzonder
robuuste en comfortabele stalen band met zijn brede,
platte, driedelige schakels, die eind jaren 30 werd
geïntroduceerd, blijft de meest universele horlogeband van
de Oyster-collectie.

Een efficiënt schild
Bestand tegen
magnetische velden
De belangrijkste innovatie om de Milgauss tegen
magnetische interferentie te beschermen, is het schild in
de Oyster-kast. Deze bescherming is gemaakt van door
Rolex geselecteerde ferromagnetische legeringen. Het
schild omhult en beschermt het uurwerk. Het symbool voor
de magnetische fluxdichtheid, de hoofdletter ‘B’ met een
pijl, staat gegraveerd in dit magnetische schild, maar
alleen door Rolex gecertificeerde horlogemakers zullen dit
ooit zien.

3131 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
De Milgauss is uitgerust met kaliber 3131, een automatisch
mechanisch uurwerk dat volledig is ontwikkeld en
geproduceerd door Rolex. Het uurwerk is uitgerust met de
allernieuwste door Rolex gepatenteerde technologieën,
die uitzonderlijk goed bestand zijn tegen magnetische
velden. Net als alle Rolex Perpetual-uurwerken, is kaliber
3131 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. Dankzij zijn constructie is dit uurwerk,
evenals alle andere modellen van de Oyster-collectie,
buitengewoon betrouwbaar.

Specificaties
Referentie 116400GV

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE
Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde
achterkant en opwindkroon
DIAMETER
40 mm
MATERIAAL
Oystersteel-staal
BEZEL
Glad
OPWINDKROON
Geschroefd, Twinlock tweevoudig
waterdicht systeem
HORLOGEGLAS
Groen saffierglas, krasbestendig
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

opwinding, met een magnetisch schild om
het uurwerk te beschermen
KALIBER
3131, Manufacture Rolex
PRECISIE
-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast
FUNCTIES
Gecentreerde uur-, minuut- en
secondewijzers. Secondenstop voor
nauwkeurige tijdsinstelling
OSCILLATOR
Paramagnetische blauwe Parachromspiraalveer
OPWINDING
Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 48 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oyster, platte driedelige schakels

Z-blue

MATERIAAL BAND

DETAILS

Oystersteel-staal

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

SLUITING
Oysterclasp-vouwsluiting met comfortabele
5 mm Easylink-verlengschakel

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.

