Yacht-Master II
Oyster, 44 mm, Oystersteel-staal en Everose-goud

De Oyster Perpetual
Yacht-Master II van
Oystersteel-staal en
Everose-goud met een
Oyster-band en een
bidirectioneel draaibare
bezel met blauwe
Cerachrom-ring.
De Yacht-Master II is de enige chronograaf met een
mechanisch geheugen die is uitgerust met een bezel die
dienstdoet als programmeerbare countdown. Het is een
essentieel hulpmiddel voor schippers die hun actiemomenten willen meten.

Ring Command-bezel
Een gesynchroniseerde
timer
Bij het opnieuw bepalen van het doel en de functionaliteit
van de bezel heeft Rolex perfectie weten te bereiken.
Meestal werkt een bezel onafhankelijk van het interne
mechanisme. De Ring Command-bezel in de
regattachronograaf van de Yacht‑Master II werkt er echter
mee samen.

Wit te wijzerpla at
Een karakteristieke
esthetische eigenschap
De Yacht-Master II is uitgerust met een nieuwe wijzerplaat
en nieuwe wijzers die kenmerkend zijn voor de
professionele Rolex-modellen, en die beter afleesbaar zijn
en nog esthetischer. De wijzerplaat heeft nu een
driehoekige uurmarkering op 12 uur en een rechthoekige
uurmarkering op 6 uur zodat het horloge intuïtiever kan
worden afgelezen. Dankzij een lichtgevend schijfje op de
uurwijzer is deze duidelijk te onderscheiden van de
minutenwijzer. De countdown timer van de Yacht-Master II
kan worden geprogrammeerd tussen de 1 en 10 minuten.
De geprogrammeerde instelling wordt door het
mechanisme onthouden zodat hij bij een reset terugkeert
naar de vorige instelling. Eenmaal gestart, kan de
countdown timer tussentijds worden gesynchroniseerd
zodat hij gelijkloopt met de officiële countdown van de
race.

Everose 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 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.

4161 UURWERK
Voortreffelijke
prestaties
De Yacht-Master II is uitgerust met kaliber 4161, een
automatisch mechanisch chronograafuurwerk dat volledig
ontwikkeld en geproduceerd is door Rolex. Zijn
constructie, productiekwaliteit en innovatieve functies
maken hem bijzonder nauwkeurig en betrouwbaar. Deze
overvloed van Rolex-technologie (aan de ontwikkeling is
meer dan 35.000 uur besteed) bevat een gepatenteerde
functie en bestaat uit zo'n 360 onderdelen. Sommige
daarvan zijn gemaakt met behulp van UV-LiGA, een
microproductietechnologie die volledig beheerst wordt
door Rolex zelf. Deze technologie maakt de productie van
componenten mogelijk die vanwege hun minuscule
afmetingen of complexe geometrie niet mogelijk zouden
zijn met traditionele bewerkingsmethoden.

Specificaties
Referentie 116681

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 44 mm, Oystersteel-staal en

Perpetual, mechanisch, automatische

Everose-goud

opwinding, regatta chronograaf

OYSTER-CONSTRUCTIE

KALIBER

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

4161, Manufacture Rolex

achterkant en opwindkroon
DIAMETER
44 mm

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

MATERIAAL

Gecentreerde uur- en minuutwijzers, kleine

Everose Rolesor - een combinatie van

secondewijzer op 6 uur. Programmeerbare

Oystersteel-staal en Everose-goud

timer met mechanisch geheugen en directe

BEZEL
Rolex Ring-Command (bidirectioneel 90°

synchronisatie. Secondenstop voor
nauwkeurige tijdsinstelling

draaibare bezel die interactief is met het

OSCILLATOR

uurwerk) van goud met blauwe keramische

Paramagnetische blauwe Parachrom-

Cerachrom-ring en cijfers met gouden

spiraalveer

coating

OPWINDING

OPWINDKROON

Bidirectionele automatische opwinding via

Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht

de Perpetual rotor

systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

GANGRESERVE
Ongeveer 72 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oyster, platte driedelige schakels

Wit

MATERIAAL BAND

DETAILS

Everose Rolesor - een combinatie van

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

Oystersteel-staal en Everose-goud

met langdurige blauwe luminescentie

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
comfortabele 5 mm Easylinkverlengschakel

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