Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, stal Oystersteel i białe złoto

Oyster Perpetual SkyDweller: Stal
Oystersteel i białe złoto,
tarcza intensywnie
czarna i bransoleta
Oyster.
Ten charakterystyczny zegarek wyróżnia się
wyświetlaniem drugiej strefy czasowej na mniejszej tarczy
umieszczonej na głównym cyferblacie. Co więcej, jego
innowacyjny system regulacji funkcji przy pomocy
pierścienia Ring Command jest unikalnym rozwiązaniem
firmy Rolex.

Intensy wnie czarna
tarcza
Charakteryst yczna cecha
Odwrócony czerwony trójkąt na mniejszej, 24-godzinnej
tarczy umieszczonej na cyferblacie zegarka wskazuje
wybrany przez użytkownika czas referencyjny – w domu
lub w zwyczajowym miejscu pracy. Dzięki temu szybkie
odróżnienie godzin nocnych od dziennych w innej strefie
czasowej nie jest żadnym problemem.

Żłobkowany Pierścień
Symbol marki Rolex
Żłobkowany pierścień wyróżnia zegarki Rolex. Pierwotnie
żłobkowanie na pierścieniu Oyster miało wyłącznie cel
funkcjonalny: za jego pomocą pierścień był przykręcany
do koperty, co gwarantowało wodoszczelność zegarka.
Musiało wobec tego odpowiadać żłobkowaniu na deklu,
który za pomocą specjalnych narzędzi firmy Rolex również
był przykręcony do koperty w celu zapewnienia
wodoszczelności. Z czasem żłobkowanie stało się
elementem estetycznym, znakiem rozpoznawczym marki
Rolex. Dziś żłobkowany pierścień jest znakiem
szczególnym, zawsze w kolorze złotym.

Biały 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
Model Sky-Dweller jest wyposażony w bransoletę Oyster
wykonaną ze stali Oystersteel w wersji biały Rolesor lub ze
stali Oystersteel z żółtym złotem w wersji żółty Rolesor.
Bransoleta Oyster jest połączona z kopertą za pomocą
ukrytego systemu łączenia znajdującego się pod
pierścieniem, które daje wrażenie ciągłości bransolety i
koperty. Bransoleta została wyposażona w składane
zapięcie Oysterclasp oraz genialny, opatentowany przez
firmę Rolex system szybkiego przedłużania Easylink,
dzięki któremu użytkownik może z łatwością przedłużyć
bransoletę o około 5 mm, zyskując większy komfort w
każdych okolicznościach.

Dwie Stref y Czasowe
Jednoczesne
w yświetlenie
Czas w dwóch strefach czasowych jest wyświetlany
jednocześnie. Czas lokalny wskazują tradycyjne,
umieszczone na środku wskazówki godzinowe, minutowe i
sekundowe. Regulacja czasu odbywa się szybko i łatwo za
pomocą mechanizmu, który umożliwia niezależne
przesuwanie wskazówki godzinowej w skoku godzinnym
zarówno do przodu, jak i do tyłu. Nie ma to wpływu na
położenie wskazówki minutowej i sekundowej ani na czas
referencyjny w drugiej strefie czasowej. A ponieważ cała
operacja nie wymaga zatrzymania zegarka, zachowana
jest precyzja wskazań. Czas referencyjny w miejscu
zamieszkania lub pracy użytkownika można odczytać z
obrotowej, mniejszej tarczy. Czerwony trójkąt wskazuje
wybrany przez użytkownika czas referencyjny.
24-godzinny sposób wyświetlania czasu na tarczy
pozwala łatwo odróżnić godziny dzienne od nocnych,
nawet podczas pobytu w odległej strefie czasowej (np.
godzinę 10 od 22). Zmiana daty jest powiązana z czasem
lokalnym i odbywa się w ciągu kilku milisekund o północy.
Zatem data wyświetlana w otworze zawsze jest bieżącą
datą w lokalnej strefie czasowej, w której przebywa
użytkownik zegarka.

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 9001
Doskonałe parametry
Sercem zegarka Sky-Dweller jest kaliber 9001,
samonakręcający się automatyczny mechanizm
opracowany i produkowany w całości przez firmę Rolex.
Ten wprowadzony na rynek w 2012 roku mechanizm jest
jednym z najbardziej złożonych kalibrów opracowanych
przez zegarmistrzów z firmy Rolex. Mimo to został
stworzony pod kątem łatwości obsługi: koło wyboru na
zewnętrznym brzegu mechanizmu 9001 zapewnia kontakt
między mechanizmem i pierścieniem zegarka,
umożliwiając ustawienie funkcji modelu Sky-Dweller.
Podobnie jak w przypadku wszystkich mechanizmów
Rolex Perpetual, 9001 jest certyfikowanym szwajcarskim
chronometrem. Nazwa ta jest zarezerwowana dla
precyzyjnych zegarków, które pomyślnie przeszły testy
Szwajcarskiego Instytutu Testów Chronometrycznych
(COSC). Jego architektura, wspólna dla wszystkich
mechanizmów Oyster, czyni go niezrównanie
niezawodnym.

Parametry
Referencja 326934

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Intensywna czerń

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.

