Submariner Date
Oyster, 41 mm, Oystersteel-staal en geelgoud

De Oyster Perpetual
Submariner Date van
Oystersteel-staal en
geelgoud met een
Cerachrom-ring van
blauwe keramiek en een
koningsblauwe
wijzerplaat met brede ,
lichtgevende
uurmarkeringen.
Hij is uitgerust met een unidirectioneel draaibare bezel en
een massieve Oyster-schakelband. De nieuwste generatie
Submariner en Submariner Date blijven trouw aan het
oorspronkelijke model uit 1953. De Submariner markeerde
een historisch keerpunt in de horlogewereld en werd de
absolute referentie voor duikhorloges.

Unidirectioneel
dra aibare bezel
Een hulpmiddel voor
onderwater
De draaibare bezel van de Submariner is een belangrijke
functie van het horloge. De 60-minutenverdeling zorgt
ervoor dat een duiker de duiktijd en decompressiestops
nauwkeurig en veilig kan timen.

Koningsblauwe
wijzerpla at
Voor leesbaarheid
onderwater
Het lichtgevende Chromalight-display op de wijzerplaat
zorgde voor een betere afleesbaarheid in het donker, wat
voor duikers van wezenlijk belang is. De uurmarkeringen
met eenvoudige vormen – driehoeken, cirkels of
rechthoeken – en de brede uur- en minuutwijzers zorgen
ervoor dat het horloge direct en eenvoudig af te lezen is
en het risico op verwarring onder water wordt vermeden.

Geel Rolesor
Een samenspel van twee
metalen
Goud is gewild vanwege zijn glans en klasse. Staal
versterkt de stevigheid en betrouwbaarheid. Samen
combineren ze op een harmonieuze manier hun beste
eigenschappen. Als een waar Rolex-kenmerk werd
Rolesor vanaf het begin van de jaren 30 al gebruikt voor
Rolex-horloges. Het werd als naam gepatenteerd in 1933.
Het is een van de prominente pijlers van de Oystercollectie.

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 Oysterlocksluiting om onbedoeld openen te voorkomen, en met een
ingenieus Glidelock-systeem om de band zonder
gereedschap fijn af te stellen, en zo comfortabel te kunnen
worden gedragen over een duikpak.

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.

3235 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
Het kaliber 3235 is een uurwerk van de nieuwste
generatie, dat volledig ontwikkeld en geproduceerd is door
Rolex. Dit automatische mechanische uurwerk loopt
voorop wat betreft horlogevakmanschap. Dit voortreffelijke
staaltje Rolex-techniek, met 14 patenten, biedt grote
voordelen op het gebied van precisie, gangreserve, schokbestendigheid, magnetisme, gebruiksgemak en
betrouwbaarheid. Het bevat het nieuwe door Rolex
gepatenteerde Chronergy-echappement dat een hoge
energie-efficiëntie combineert met grote betrouwbaarheid.
Doordat het gemaakt is van nikkel-fosfor, is het bovendien
ongevoelig voor magnetische interferentie.

Specificaties
Referentie 126613LB

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 41 mm, Oystersteel-staal en

Perpetual, mechanisch, automatische

geelgoud

opwinding

OYSTER-CONSTRUCTIE

KALIBER

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

3235, Manufacture Rolex

achterkant en opwindkroon
DIAMETER
41 mm

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

MATERIAAL

Gecentreerde uur-, minuut- en

Geel Rolesor - een combinatie van

secondewijzers. Direct verspringende

Oystersteel-staal en geelgoud

datum met snelle instelling. Secondenstop

BEZEL

voor nauwkeurige tijdsinstelling

Unidirectioneel draaibare bezel met

OSCILLATOR

60-minutenverdeling, krasbestendige

Paramagnetische blauwe Parachrom-

keramische Cerachrom-ring, cijfers en

spiraalveer. Performante Paraflex-

schaalverdelingen met gouden coating

schokdempers

OPWINDKROON

OPWINDING

Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht

Bidirectionele automatische opwinding via

systeem

de Perpetual rotor

HORLOGEGLAS

GANGRESERVE

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens

Ongeveer 70 uur

boven de datum
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 300 meter

BAND

WIJZERPLAAT

Oyster, platte driedelige schakels

Koningsblauw

MATERIAAL BAND

DETAILS

Geel Rolesor - een combinatie van

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

Oystersteel-staal en geelgoud

met langdurige blauwe luminescentie

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
Rolex Glidelock-systeem voor lengteaanpassing

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