Yacht-Master 40
Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal en platina

De Oyster Perpetual
Yacht-Master 40 van
Oystersteel-staal en
platina met een Oysterband.
Dit model is uitgerust met een leigrijze wijzerplaat en een
bidirectioneel draaibare bezel van platina met
60-minutenverdeling en cijfers in reliëf. De waterdichtheid
en de robuustheid van dit model maken hem het ideale
watersporthorloge, met name voor de zeilsport.

Bidirectioneel dra aibare
bezel
De afstand timen
De bidirectioneel draaibare bezel met 60-minutenverdeling
van de Yacht‑Master is gemaakt van kostbare materialen.
De verhoogde gepolijste cijfers en schaalverdelingen
vallen duidelijk op tegen de matte, gezandstraalde
achtergrond.

Leigrijze wijzerpla at
Buitengewoon goede
afleesbaarheid
Zoals alle professionele Rolex-horloges is de Yacht-Master
40 bijzonder goed afleesbaar onder alle omstandigheden,
en met name in het donker, dankzij het Chromalightdisplay. De brede wijzers en uurmarkeringen met
eenvoudige vormen – driehoeken, cirkels of rechthoeken –
zijn opgevuld met een lichtgevend materiaal dat een
langdurige gloed uitstraalt.

Rolesium
Een legendarische
combinatie
Veel Rolex-horloges zijn verkrijgbaar met de inmiddels
legendarische combinatie van geel-, wit- of Everose-goud
met staal, bekend als Rolesor. Rolesium is echter een
specifieke creatie voor de Yacht‑Master. Terwijl de kast en
de band gemaakt zijn van robuust Oystersteel-staal,
bestaat de bezel op de Rolesium-versies uit platina, dat
het een zilverachtige witheid en levendige helderheid geeft
voor een onmiskenbaar gevoel van luxe.

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.

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 126622

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, Oystersteel-staal en platina

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE

opwinding

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

3235, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

40 mm

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

MATERIAAL

FUNCTIES

Rolesium - een combinatie van

Gecentreerde uur-, minuut- en

Oystersteel-staal en platina

secondewijzers. Direct verspringende

BEZEL
bidirectioneel draaibare platina bezel met
60-minutenverdeling en reliëf-cijfers
OPWINDKROON
Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht
systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens
boven de datum
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

datum met snelle instelling. 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

Leigrijs

MATERIAAL BAND

DETAILS

Oystersteel-staal

Zeer goed afleesbaar Chromalight-display

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
comfortabele 5 mm Easylinkverlengschakel

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

met langdurige blauwe luminescentie
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