Air-King
Oyster, 40 mm, stal Oystersteel

Koperta 40 mm, Stal
Oystersteel , solidna
bransoleta Oyster i
charakteryst yczna Kolor
czarny tarcza – estet yka
modelu Air-King
kont ynuuje
aeronaut yczne
dziedzictwo oryginalnego
zegarka Rolex Oyster.
Oyster Perpetual Air-King jest hołdem dla lotniczych
pionierów oraz roli modelu Oyster w bogatej historii
lotnictwa.

Tarcza czarna
Odczy t y czasów
nawigacyjnych
Model Air-King ma charakterystyczną czarną tarczę z
dużymi cyframi 3, 6 i 9 oraz wyraźną skalą minutową do
odczytów czasów nawigacyjnych.

Stal Oystersteel
Szczególna
wy trzymałość na korozję
Firma Rolex używa stali Oystersteel w stalowych wersjach
kopert zegarków. Opracowana specjalnie dla marki stal
Oystersteel należy do rodziny 904L, stopów najczęściej
wykorzystywanych w branży zaawansowanych
technologii, a także w przemyśle lotniczym i chemicznym,
gdzie maksymalna odporność na korozję ma kluczowe
znaczenie. Stal Oystersteel jest wyjątkowo wytrzymała, a
po wypolerowaniu prezentuje się wyjątkowo, zachowując
piękny wygląd nawet w najtrudniejszych warunkach.

Br ansoleta Oyster
Alchemia formy i funkcji
Bransoleta Oyster stanowi perfekcyjne połączenie formy z
funkcjonalnością, atrakcyjnym wyglądem i technologią –
połączenie gwarantujące jednocześnie solidność i
wygodę. Jest wyposażona w składane zapięcie
Oysterlock, które chroni przed przypadkowym rozpięciem,
a także w komfortowy system przedłużania Easylink, który
również jest dostępny tylko z zegarkami marki Rolex.
Pomysłowy system szybkiej zmiany długości pozwala
użytkownikowi z łatwością przedłużyć bransoletę o około
5 mm, zapewniając mu większy komfort w każdych
okolicznościach.

Mechanizm 3230
Doskonałe parametry
Air-King nowej generacji jest wyposażony w kaliber 3230,
mechanizm opracowany i produkowany w całości przez
firmę Rolex, który zadebiutował w roku 2020 i został
wprowadzony do tego modelu w 2022. Ten będący
zaawansowanym osiągnięciem technologii
zegarmistrzowskiej automatyczny mechanizm poprowadził
do złożenia wielu wniosków patentowych oraz zapewnia
doskonałe parametry w zakresie precyzji, rezerwy chodu,
wytrzymałości na wstrząsy i działanie pola
magnetycznego, a także wygody i niezawodności. Budowa
kalibru 3230 obejmuje opatentowany mechanizm
wychwytowy Chronergy, który łączy wysoką
energooszczędność z niezawodnością. Dzięki wykonaniu z
niklu i fosforu jest również niewrażliwy na działanie pola
magnetycznego. Wyposażono go w zoptymalizowaną
niebieską sprężynę włosową Parachrom produkowaną
przez firmę Rolex z paramagnetycznego stopu,
zapewniającą nawet 10-krotnie większą precyzję w
warunkach wstrząsów niż tradycyjna sprężyna włosowa.
Wyjątkowe działanie sprężyny Parachrom wynika z
obecności w jej budowie włosa Rolex, który zapewnia
regularność chodu mechanizmu w dowolnym położeniu.
Oscylator ma opracowany i opatentowany przez firmę
Rolex wysoce wydajny pochłaniacz wstrząsów Paraflex,
zwiększający odporność mechanizmu na wstrząsy. Kaliber
3230 jest wyposażony w moduł samonakręcania za
pośrednictwem wahnika Perpetual. Dzięki wyjątkowej
architekturze bębna i nadzwyczajnej wydajności wychwytu

Parametry
Referencja 126900

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 40 mm, stal Oystersteel

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

3230, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

40 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
Stal Oystersteel
PIERŚCIEŃ
Gładki
KORONKA
Dokręcana, podwójny system zapewniający
wodoszczelność Twinlock

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Centralnie umieszczone wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa Stopsekunda umożliwiająca precyzyjne
ustawienie czasu
OSCYLATOR
Paramagnetyczna sprężyna włosowa

SZKIEŁKO

Parachrom w kolorze niebieskim. Wysoko

Szafirowe, odporne na zarysowania

wydajne amortyzatory Paraflex

WODOODPORNOŚĆ

NAKRĘCANIE

Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 70 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Kolor czarny

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

Stal Oystersteel

Czytelne elementy pokryte materiałem

ZAPIĘCIE
Składane zapięcie Oysterlock z systemem
przedłużania Easylink (możliwość
przedłużenia o 5 mm)

CERTIFIKATY
Superlative Chronometer (COSC +
wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po
umieszczeniu mechanizmu w kopercie)

Chromalight o trwałym niebieskim kolorze
podświetlenia

Odkryj i dowiedz się
więcej na Rolex.com
Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy
handlowe, znaki towarowe, wzornictwo, znaki graficzne i
prawa autorskie są zastrzeżone. Żadna część niniejszej
strony internetowej nie może być używana lub
reprodukowana bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie
modeli prezentowanych na tej stronie.

