Datejust 36
Oyster, 36 mm, stal Oystersteel

Oyster Perpetual
Datejust 36: Stal
Oystersteel , tarcza
intensywnie niebieska i
bransoleta Oyster.
Odbicia światła na bokach i zaczepach 36 mm koperty
Oyster podkreślają jej elegancki profil o pierścieniu
wypukły. Wygląd modelu Datejust pozostaje niezmieniony
od wielu pokoleń, w wersjach tradycyjnych zachowując
cechy, które sprawiają, że jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych zegarków.

Intensy wnie niebieska
tarcza
Wyjątkowa tarcza
Tarcza jest charakterystycznym elementem każdego
zegarka Rolex, w największym stopniu odpowiedzialnym
za jego tożsamość i czytelność.

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 zapięcie Oysterclasp oraz w
komfortowy system przedłużania Easylink, które są
dostępne 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.

Oko Cyklopa
Szkiełko powiększa jące
„Oko cyklopa” jest to jednym z najbardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów
zegarków Rolex. O nazwie prosto z mitologii greckiej
soczewka „oko cyklopa” powiększa aż 2,5-krotnie
datownik na tarczy zegarka, ułatwiając tym samym odczyt
daty. Jak za każdym innym elementem zegarków Rolex,
także i za „okiem cyklopa” kryje się inspirująca historia
badań, poszukiwań i nieskończonej pogoni za
doskonałością.

Mechanizm 3235
Doskonałe parametry
Kaliber 3235 to mechanizm nowej generacji opracowany i
produkowany w całości przez firmę Rolex. Ten
samonakręcający się mechanizm jest dziełem sztuki
zegarmistrzowskiej. Jako znakomita prezentacja
technologii stosowanych przez markę Rolex, zapewnia
znaczące korzyści w zakresie precyzji, rezerwy chodu,
odporności na wstrząsy i działanie pola magnetycznego,
łatwości użytkowania i niezawodności. Zastosowano w
nim nowy, opatentowany przez firmę Rolex mechanizm
wychwytowy Chronergy, który charakteryzuje się
energooszczędnością i niezawodnością. Dzięki wykonaniu
z niklu i fosforu jest również niewrażliwy na działanie pola
magnetycznego.

Parametry
Referencja 126200

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 36 mm, stal Oystersteel

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

3235, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

36 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
Stal Oystersteel
PIERŚCIEŃ
Wypukły

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Centralnie umieszczone wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa.
Natychmiastowo zmieniająca się data

KORONKA

z możliwością szybkiego ustawiania. Stop-

Dokręcana, podwójny system zapewniający

sekunda umożliwiająca precyzyjne

wodoszczelność Twinlock

ustawienie czasu

SZKIEŁKO

OSCYLATOR

Odporne na zarysowania, szafirowe „oko

Paramagnetyczna sprężyna włosowa

cyklopa” nad datownikiem

Parachrom w kolorze niebieskim. Wysoko

WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

wydajne amortyzatory Paraflex
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 70 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Intensywny niebieski

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

Stal Oystersteel

Czytelne elementy pokryte materiałem

ZAPIĘCIE
Składane zapięcie Oysterclasp
z wygodnym 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.

