Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, Everose-goud

De Oyster Perpetual SkyDweller van 18 kt
Everose-goud met een
hagelwit te wijzerpla at
en een Oysterflex-band.
Dit opvallende horloge onderscheidt zich door zijn tweede
tijdzone op een niet-gecentreerde kleine schijf op de
wijzerplaat. Bovendien is het innovatieve systeem om met
behulp van de draaibare Ring Command-bezel functies in
te stellen alleen bij Rolex te vinden.

Hagelwit te wijzerpla at
Een opvallend kenmerk
Een vaste, omgekeerde rode driehoek op de wijzerplaat
wijst de gekozen referentietijd aan (bijvoorbeeld de tijd
thuis of waar de reiziger meestal werkt) op de nietgecentreerde 24-uurschijf. In één oogopslag maakt deze
24-uursaanduiding duidelijk onderscheid tussen dag en
nacht in de andere tijdzone.

De gekartelde bezel
Een t ypisch kenmerk van
Rolex
De gekartelde bezel van Rolex maakt het onderscheid.
Oorspronkelijk hadden de kartels van de bezel van de
Oyster een functie: ze dienden om de bezel aan de kast
vast te kunnen schroeven en zo het horloge waterdicht te
maken. Daarom waren de ribbels identiek aan die op de
achterkant van het horloge, die eveneens op de kast werd
vastgeschroefd voor de waterdichtheid. Hiervoor werd
specifiek Rolex-gereedschap gebruikt. Na verloop van tijd
kregen de kartels echter een meer esthetische functie, en
werden ze een kenmerk van een echte Rolex.
Tegenwoordig is de gekartelde bezel een teken van
onderscheid en altijd van goud.

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 Oysterflex-band
Uiterst bestendig en
duurzaam
De nieuwe, door Rolex ontwikkelde en gepatenteerde
Oysterflex-band van de Sky‑Dweller biedt een sportief
alternatief voor metalen horlogebanden. De band is
bevestigd aan de kast en de Oysterclasp-sluiting met een
flexibel metalen blad van een titanium-nikkel legering. Het
blad is gecoat met hoogwaardig zwart elastomeer dat
bijzonder goed bestand is tegen omgevingseffecten, zeer
duurzaam is en heerlijk comfortabel voor de drager. Voor
extra comfort is de binnenkant van de Oysterflex-band
uitgerust met een gepatenteerd buffersysteem over de
lengte, dat het horloge stabiliseert op de pols. Ook is hij
voorzien van een Oysterclasp-sluiting van 18 kt Everosegoud en van het Rolex Glidelock-systeem voor lengteaanpassing, dat eveneens door het merk werd ontworpen
en gepatenteerd. Dankzij dit innovatieve getande
mechanisme, dat onder de sluiting is geïntegreerd, is het
mogelijk om zonder gebruik van gereedschap de band in
verfijnde stapjes van ongeveer 2,5 mm tot circa 15 mm te
verlengen.

Twee tijdzones
Gelijktijdige weergave
Het horloge geeft twee tijdzones tegelijkertijd weer. De
lokale tijd wordt aangegeven door de traditionele, centrale
uur-, minuut- en secondewijzers. Deze kan snel en
eenvoudig ingesteld worden door middel van een
mechanisme waarmee de uurwijzer onafhankelijk voor- en
achteruit kan worden bijgesteld, in stappen van één uur.
Noch de minuten, noch de seconden, noch referentietijd in
de tweede tijdzone worden hierdoor beïnvloed. En omdat
het horloge niet wordt gestopt, blijft de nauwkeurigheid
gewaarborgd. De referentietijd op de vaste woon- of
werkplaats van de reiziger is af te lezen op een draaiende,
niet-gecentreerde schijf.
Een vaste, omgekeerde rode driehoek wijst naar de
referentietijd die de drager heeft gekozen. Dankzij de
24-uursweergave van de schijf kunnen reizigers duidelijk
zien of het in de verre tijdzone overdag is of nacht
(bijvoorbeeld 22 uur of 10 uur). De datumwijziging is
gekoppeld aan de plaatselijke tijd en vindt om middernacht
binnen slechts enkele milliseconden plaats. De datum die
wordt weergegeven in het venster is dus altijd de datum in
de plaatselijke tijdzone van de drager.

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.

9001 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
De Sky-Dweller is uitgerust met kaliber 9001, een
automatisch mechanisch uurwerk dat volledig ontwikkeld
en geproduceerd is door Rolex. Het werd geïntroduceerd
in 2012 en is een van de meest complexe kalibers dat ooit
gemaakt werd door de horlogemakers van Rolex. Toch is
het zo ontworpen dat het eenvoudig in gebruik is: een
keuzewiel aan de buitenrand van kaliber 9001 zorgt voor
de interactie tussen het uurwerk en de bezel van het
horloge waarmee de functies van de Sky-Dweller kunnen
worden ingesteld. Net als alle Rolex Perpetual-uurwerken
is kaliber 9001 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 326235

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 42 mm, Everose-goud

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE

opwinding, twee tijdzones, jaarkalender

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

9001, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

42 mm

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

MATERIAAL

FUNCTIES

18 kt Everose-goud

Gecentreerde uur-, minuut- en

BEZEL
Gekartelde, bidirectioneel draaibare ‘Rolex
Ring Command’

secondewijzers. 24-uursaanduiding op niet
gecentreerde schijf. Tweede tijdzone. Direct
verspringende jaarkalender op 3 uur en
snelle datuminstelling. Maandaanduiding

OPWINDKROON

via 12 openingen langs de rand van de

Geschroefd, Twinlock tweevoudig

wijzerplaat. Secondenstop voor

waterdicht systeem

nauwkeurige tijdsinstelling

HORLOGEGLAS

OSCILLATOR

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens

Paramagnetische blauwe Parachrom-

boven de datum

spiraalveer. Performante Paraflex-

WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

schokdempers
OPWINDING
Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 72 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oysterflex-band

Hagelwit

MATERIAAL BAND

DETAILS

Flexibele metalen bladen overgespoten met

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

hoogwaardig elastomeer

met langdurige blauwe luminescentie

SLUITING
Oysterclasp-vouwsluiting met Rolex
Glidelock-systeem voor lengteaanpassing

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

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.

