Sea-Dweller
Oyster, 43 mm, stal Oystersteel i żółte złoto

Oyster Perpetual SeaDweller: Stal
Oystersteel i żółte złoto,
czarna ceramiczna
wstawka pierścienia
Cerachrom i bransoleta
Oyster.
Ma wyróżniającą się czarną tarczę i duże luminescencyjne
znaczniki godzin. Wodoodporny do głębokości 1 220
metrów (4 000 stóp) z jednokierunkowym, obrotowym
pierścieniem Rolex Sea-Dweller jest jednym z najbardziej
wytrzymałych zegarków dla nurków opracowanym przez
firmę Rolex z myślą o głębokomorskich eksploracjach.

Ceramiczny pierścień i
luminescencyjny
cyferblat
Legendarny zegarek dla
nurków
Stopniowany 60-minutową skalą, obracający się w jednym
kierunku pierścień modelu Sea-Dweller umożliwia nurkom
bezpieczne monitorowanie czasu nurkowania i
dekompresji.

Tarcza czarna
Zainspirowany
oryginałem
Charakterystyczne duże wskazówki i indeksy na czarnej
tarczy modelu Sea-Dweller wskazują na jego
przynależność do linii profesjonalnej. Na tarczy
umieszczono żółtą inskrypcję “Sea-Dweller”, idealnie
pasującą do odcienia żółtego złota. Gdy w 2017 roku
unowocześniono model Sea-Dweller, nazwę pozostawiono
czerwoną, w nawiązaniu do oryginalnego zegarka.
Kontrastowe wykończenia substancją Chromalight
sprawiają, ze widoczność w ciemnościach nie jest i nigdy
nie będzie problemem. Niebieskie światło świeci nawet do
ośmiu godzin z niezmienną intensywnością, czyli
praktycznie dwa razy dłużej niż w przypadku
standardowych materiałów fluorescencyjnych.

Żółt y Rolesor
Mariaż dwóch metali
Szlachetność blasku złota. Siła i niezawodność stali.
Harmonijnie tworzą całość, wydobywając z siebie
nawzajem to, co najlepsze. Rolesor, prawdziwy symbol
marki Rolex, zadebiutował na zegarkach Rolex we
wczesnych latach 30. ubiegłego wieku, a w 1933 roku
oficjalnie zarejestrowano jego nazwę. Jest filarem kolekcji
Oyster.

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 Oysterlock, które
chroni przed przypadkowym rozpięciem, a także w
genialny system Glidelock, umożliwiający regulację
bransolety bez konieczności użycia narzędzi, dzięki czemu
zegarek można wygodnie zakładać nawet na skafander
nurkowy.

Helowy zawór spustowy
Niezbędny na dnie oceanu
Przed powrotem na powietrze po nurkowaniu na dużej
głębokości zawodowy nurek musi spędzić pewien czas w
komorze dekompresyjnej, w której oddycha mieszanką
gazów zawierającą hel. Maleńkie cząsteczki helu,
wyjątkowo lekkiego i nielotnego gazu, przenikają do
zakamarków komory, wnikając również do wnętrza
zegarka. W trakcie dekompresji hel nie może uchodzić z
wodoszczelnej koperty wystarczająco szybko, przez co
generowana jest różnica ciśnień o sile mogącej wysadzić
szkiełko zegarka. Inżynierowie z firmy Rolex opracowali
zawór spustowy ze sprężyną, który otwiera się, gdy
różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zegarka osiąga 3
do 5 barów, umożliwiając wydostanie się helu na zewnątrz,
co chroni zegarek przed uszkodzeniem.

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,
wykorzystujący 14 opatentowanych rozwiązań, 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 126603

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 43 mm, stal Oystersteel i żółte

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

złoto

się

ARCHITEKTURA OYSTER

KALIBER

Jednobryłowa środkowa część koperty,

3235, produkcji Rolex

dokręcany dekiel i koronka

PRECYZJA

ŚREDNICA

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

43 mm

mechanizmu w kopercie

MATERIAŁ

FUNKCJE

Żółty Rolesor – połączenie stali

Centralnie umieszczone wskazówki:

Oystersteel z żółtym złotem

godzinowa, minutowa i sekundowa.

PIERŚCIEŃ
Obracający się w jednym kierunku,
z 60-stopniową skalą, z odporną na
zarysowania wkładką ceramiczną
Cerachrom, cyfry i stopnie pokryte złotem
KORONKA
Dokręcana, potrójny system zapewniający
wodoszczelność Triplock
SZKIEŁKO
Odporne na zarysowania, szafirowe „oko
cyklopa” nad datownikiem
WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 1220 m / 4000 stóp,
helowy zawór spustowy

Natychmiastowo zmieniająca się data
z możliwością szybkiego ustawiania. Stopsekunda umożliwiająca precyzyjne
ustawienie czasu
OSCYLATOR
Paramagnetyczna sprężyna włosowa
Parachrom w kolorze niebieskim. Wysoko
wydajne amortyzatory Paraflex
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 70 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Kolor czarny

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

Żółty Rolesor – połączenie stali

Czytelne elementy pokryte materiałem

Oystersteel z żółtym złotem

Chromalight o trwałym niebieskim kolorze

ZAPIĘCIE
Składane bezpieczne zapięcie Oysterlock
z systemem przedłużania bransolety Rolex
Glidelock

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

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.

