GMT-Master II
Oyster, 40 mm, różowe złoto Everose

Oyster Perpetual GMTMaster II: 18-karatowe
różowe złoto Everose ,
bransoleta Oyster.
Tarcza modelu czarna i dwukolorowa wkładka pierścienia
Cerachrom z brązowo-czarnej ceramiki. Podający
jednoczesny odczyt dwóch stref czasowych podczas
lotów międzykontynentalnych GMT-Master II stał się
rozpoznawalny także ze względu na swoją wytrzymałość i
uniwersalność.

24-Godzinny Obrotowy
Pierścień
Innowacyjna technologia
Poza tradycyjną wskazówką godzinową, minutową i
sekundową, GMT-Master II jest wyposażony we
wskazówkę z końcówką w kształcie grotu strzały, która
obiega tarczę w ciągu 24 godzin, a także w obracający się
w obie strony pierścień ze stopniowaniem 24-godzinnym.

Tarcza czarna
Wysoka czy telność w
każdych warunkach
Jak wszystkie zegarki linii Rolex Professional, GMT-Master
II oferuje wyjątkową czytelność w każdych warunkach –
szczególnie w ciemności – dzięki użyciu materiału
Chromalight. Szerokie wskazówki i znaczniki godzin o
prostych kształtach – trójkątach, okręgach, prostokątach
– zostały pokryte luminescencyjną substancją emitującą
długotrwały blask.

18-karatowe różowe
złoto Everose
Ekskluzywny patent
Aby zachować piękno zegarków z różowego złota firma
Rolex we własnej odlewni stworzyła i opatentowała
autorski, 18-karatowy stop złota: Różowe złoto Everose.
Wprowadzone w 2005 roku 18-karatowe złoto Everose
jest wykorzystywane we wszystkich modelach Rolex z
różowego złota.

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.

Dwie Stref y Czasowe
Jednoczesne
Wyświetlenie
Dzięki pokazywaniu godziny przy użyciu tradycyjnych
wskazówek godzinowej, minutowej i sekundowej,
zakończonej trójkątem wskazówce 24 h,
dwukierunkowemu, obracanemu pierścieniowi ze skalą
24-godzinną i ceramiczną wkładką Cerachrom na zegarku
GMT-Master II można odczytać czas jednocześnie w
dwóch strefach: albo czas lokalny i referencyjny, albo czas
lokalny i w alternatywnej strefie czasowej. Data,
wskazywana na godzinie 3, jest synchronizowana
z czasem lokalnym.

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 3285
Doskonałe parametry
Kaliber 3285 - mechanizm nowej generacji opracowany i
produkowany w całości przez firmę Rolex. Zgłoszono
ponad 10 wniosków patentowych podczas pracy nad tym
mechanizmem, w którym zastosowano wychwyt
Chronergy, a jego gwarantowana rezerwa energii wynosi
ok. 70 godzin. Podobnie jak w przypadku wszystkich
mechanizmów Rolex Perpetual, 3285 jest certyfikowanym
szwajcarskim chronometrem. Nazwa ta jest
zarezerwowana dla precyzyjnych zegarków, które
pomyślnie przeszły testy Szwajcarskiego Instytutu Testów
Chronometrycznych (COSC). Kaliber 3285 jest
wyposażony w sprężynę włosową Parachrom,
zapewniającą większą wytrzymałość na wstrząsy i
wahania temperatury. Jego architektura, wspólna dla
wszystkich mechanizmów Oyster, czyni go niezrównanie
niezawodnym.

Parametry
Referencja 126715CHNR

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 40 mm, różowe złoto Everose

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się, z funkcją GMT

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

3285, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

40 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
18-karatowe różowe złoto Everose
PIERŚCIEŃ
Dwukierunkowy, obrotowy pierścień z
24-godzinną skalą. Dwukolorowa, brązowoczarna ceramiczna wkładka Cerachrom
z odlanymi cyframi i stopniami

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Centralnie umieszczone wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa.
24-godzinne wyświetlanie czasu. Druga
strefa czasowa z niezależnym, szybkim
ustawianiem wskazówki godzinowej.
Natychmiast zmieniająca się data. Stop-

KORONKA

sekunda umożliwiająca precyzyjne

Dokręcana, potrójny system zapewniający

ustawienie czasu

wodoszczelność Triplock

OSCYLATOR

SZKIEŁKO

Paramagnetyczna sprężyna włosowa

Odporne na zarysowania, szafirowe „oko

Parachrom w kolorze niebieskim. Wysoko

cyklopa” nad datownikiem

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

18-karatowe różowe złoto Everose

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.

