Yacht-Master II
Oyster, 44 mm, żółte złoto

Oyster Perpetual YachtMaster II: 18-karatowe
żółte złoto, bransoleta
Oyster, dwukierunkow y,
obrotowy pierścień z
niebieską wkładką
Cerachrom .
Yacht-Master II, jedyny chronograf na świecie z pamięcią
mechaniczą i pierścieniem służącym do programowania
odliczania, jest niezbędnym narzędziem w ocenie sytuacji
na morzu i na pokładzie.

Pierścień Ring Command
Synchronizacja
odliczania
Firma Rolex sięgnęła perfekcji w dopracowywaniu
funkcjonalności i zastosowania pierścieni swoich
zegarków. Zwykle obrotowa luneta działa niezależnie od
mechanizmu wewnętrznego, jednak pierścień Ring
Command w chronografie regatowym Yacht-Master II
współpracuje z mechanizmem.

Biała tarcza
Charakteryst yczny
wygląd
Model Yacht-Master II ma nową tarczę i nowe wskazówki
charakterystyczne dla modeli Rolex Professional,
poprawiające czytelność i podkreślające estetykę zegarka.
Na tarczy umieszczono trójkątny znacznik godziny 12 i
prostokątny godziny 6, by odczyt czasu mógł być szybszy
i bardziej intuicyjny. Luminescencyjny dysk na wskazówce
godzinowej widocznie odróżnia j od minutowej. Odliczanie
czasu w modelu Yacht-Master II może zostać
zaprogramowane na czas od jednej do dziesięciu minut.
Programowanie zostaje zapamiętane przez mechanizm i
po zresetowaniu powraca do wcześniejszych ustawień.
Raz uruchomione odliczanie można szybko
zsynchronizować z oficjalnym pomiarem czasu wyścigu.

18-karatowe żółte złoto
Oddanie doskonałości
Dzięki własnej odlewni firma Rolex dysponuje doskonałym
zapleczem do odlewania najwyższej jakości 18-karatowych
stopów złota. W zależności od proporcji dodanego srebra,
miedzi, platyny lub palladu otrzymuje się różne rodzaje
18-karatowego złota: żółte, różowe lub białe. Są one
produkowane wyłącznie z najczystszych metali i
drobiazgowo sprawdzane w wewnętrznym laboratorium
wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt przed
uformowaniem i ukształtowaniem złota w ramach równie
rygorystycznego procesu. Dążenie firmy Rolex do
doskonałości zaczyna się u źródła.

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 4161
Doskonałe parametry
Zegarek Yacht-Master II jest wyposażony w kaliber 4161,
samonakręcający się automatyczny mechanizm
opracowany i produkowany w całości przez firmę Rolex.
Architektura, jakość wykonania i innowacyjne funkcje
sprawiają, że czasomierz ten jest niezrównanie dokładny i
niezawodny. Ta niezwykłość i zaawansowanie technologii
Rolex - wynik ponad 35000 godzin pracy - zawiera się w
opracowaniu około 360 rożnych elementów oraz
opatentowanie funkcji. Niektóre z tych części są
wytworzone w technologii UV-LiGA - mikroprodukcji w
technologii galwanoplastycznej całkowicie opracowanej
wewnętrznie przez firmę Rolex. Ta technologia pozwala na
produkcje elementów, których drobne proporcje i złożona
geometria wykluczają możliwość wytworzenia ich
tradycyjnymi metodami.

Parametry
Referencja 116688

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 44 mm, żółte złoto

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się, chronograf regatowy

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

4161, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

44 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
18-karatowe żółte złoto
PIERŚCIEŃ
Pierścień Rolex Ring Command
(dwukierunkowy, obracający się o 90°,
współpracujący z mechanizmem)
z 18-karatowego złota, z niebieską
ceramiczną wkładką Cerachrom, z cyframi
powlekanymi złotem
KORONKA
Dokręcana, potrójny system zapewniający
wodoszczelność Triplock
SZKIEŁKO
Szafirowe, odporne na zarysowania
WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Umieszczone na środku wskazówki:
godzinowa i minutowa, mała wskazówka
sekundowa na godzinie 6. Możliwość
zaprogramowania odliczania z pamięcią
mechaniczną i synchronizacją lotną Stopsekunda umożliwiająca precyzyjne
ustawienie czasu
OSCYLATOR
Paramagnetyczna sprężyna włosowa
Parachrom w kolorze niebieskim
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 72 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Kolor biały

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

18-karatowe żółte złoto

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.

