Yacht-Master 37
Oyster, 37 mm, stal Oystersteel i platyna

Oyster Perpetual YachtMaster 37: Stal
Oystersteel i plat yna ,
bransoleta Oyster.
Tarcza modelu ciemnoszara i dwukierunkowy obrotowy
pierścień z platyny, z 60-minutową skalą i wypukłymi
cyframi. Wodoszczelność i solidność tego modelu czynią z
niego idealny zegarek do sportów wodnych – żeglarstwa w
szczególności.

Dwukierunkowy
Obrotowy Pierścień
Odmierzanie dystansu
Dwukierunkowy 60-minutowy obrotowy pierścień modelu
Yacht-Master jest wykonany z metali szlachetnych.
Wypukłe, polerowane cyfry i stopnie wyraźnie odznaczają
się na matowym, piaskowanym tle.

Ciemnoszara Tarcza
Wyjątkowa czy telność
Jak wszystkie zegarki linii Rolex Professional, YachtMaster 37 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.

Rolesium
Legendarna kombinacja
Wiele zegarków Rolex jest dostępnych w legendarnej już
kombinacji żółtego, białego lub różowego złota Everose i
stali, znanej jako Rolesor, ale materiał Rolesium
zaprojektowano i stworzono specjalnie dla modelu YachtMaster. Podczas gdy koperta i bransoleta są wykonane z
surowej stali, pierścień zegarka w wersji Rolesium to
czysta platyna, której srebrzysta biel i świetlistość nadaje
całości ducha elegancji i luksusu.

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.

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 2236
Doskonałe parametry
Samonakręcający się mechanizm z wyświetlaną datą jest
w pełni produkowany przez firmę Rolex i daje początek
nowej generacji mechanizmów. Jego budowa i jakość
produkcji zapewniają niemające sobie równych precyzję i
niezawodność. Podobnie jak w przypadku wszystkich
mechanizmów Rolex Perpetual, 2236 jest certyfikowanym
szwajcarskim chronometrem. Nazwa ta jest
zarezerwowana dla precyzyjnych zegarków, które
pomyślnie przeszły testy Szwajcarskiego Instytutu Testów
Chronometrycznych (COSC).

Parametry
Referencja 268622

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 37 mm, stal Oystersteel i platyna

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

2236, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

37 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ

mechanizmu w kopercie

Rolesium – połączenie stali Oystersteel

FUNKCJE

i platyny

Centralnie umieszczone wskazówki:

PIERŚCIEŃ
Dwukierunkowy obrotowy pierścień
z platyny, z 60-minutową skalą
z wypukłymi cyframi
KORONKA
Dokręcana, potrójny system zapewniający
wodoszczelność Triplock
SZKIEŁKO
Odporne na zarysowania, szafirowe „oko
cyklopa” nad datownikiem
WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

godzinowa, minutowa i sekundowa
Natychmiastowo zmieniająca się data
z możliwością szybkiego ustawiania. Stopsekunda umożliwiająca precyzyjne
ustawienie czasu
OSCYLATOR
Sylikonowa sprężyna włosowa Syloxi
z opatentowaną geometrią. Wysoko
wydajne amortyzatory Paraflex
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 55 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Ciemnoszara

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

Stal Oystersteel

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.

