Explorer
Oyster, 36 mm, aço Oystersteel e ouro amarelo

O Oyster Perpetual
Explorer em aço
Oystersteel e ouro
amarelo destaca-se pelo
seu mostrador preto com
os característicos
algarismos 3, 6 e 9 com
exibição Chromalight.
Combinando aço Oystersteel extremamente resistente,
impermeabilidade e um mostrador com indicadores de alta
legibilidade, ele se tornou um relógio-ferramenta ideal
para a exploração.

Mostr ador preto
Legibilidade otimizada em
todas as ocasiões
O mostrador é a face distinta de cada relógio Rolex, e o
principal responsável por sua identidade e legibilidade. Os
numerais 3, 6 e 9, característicos do modelo são, de agora
em diante, preenchidos com material luminescente de
longa duração, que emite uma luz azulada como os
apliques e os ponteiros.

Luneta lisa
Um verdadeiro ícone
O Oyster Perpetual Explorer manteve as linhas sóbrias e
depuradas que há anos o consolidaram como ícone. A
luneta lisa em ouro amarelo é robusta e ao mesmo tempo
elegante, e evoca o legado emblemático do Explorer.

ROLESOR AMARELO
A união de dois metais
O ouro é cobiçado por seu brilho e nobreza. O aço
representa confiabilidade e resistência. Juntos, eles aliam
o melhor de suas propriedades. Verdadeira assinatura da
Rolex, o Rolesor está presente nos modelos Rolex desde o
início dos anos 1930 e teve a sua marca registrada em
1933. É um dos principais pilares da coleção Oyster.

A pulseira Oyster
A alquimia perfeita entre
forma e função
A pulseira Oyster é a perfeita alquimia entre forma e
função, estética e tecnologia — concebida para ser ao
mesmo tempo robusta e confortável. Ela é equipada com
o fecho de segurança Oysterlock, que impede aberturas
acidentais, e o sistema de extensão rápida Easylink, outra
exclusividade da Rolex. Este engenhoso sistema permite
ajustar facilmente em cerca de 5 mm o comprimento da
pulseira, proporcionando maior conforto em todas as
ocasiões.

Mecanismo 3230
Desempenho superlativo
O Explorer é equipado com o calibre 3230, um
mecanismo mecânico de nova geração apresentado pela
marca este ano, inteiramente desenvolvido e
manufaturado pela Rolex. Na vanguarda da arte relojoeira,
este mecanismo mecânico de corda automática foi objeto
de vários depósitos de patentes. Ele oferece vantagens
fundamentais em matéria de precisão, autonomia,
confiabilidade, resistência a impactos e a campos
magnéticos. O calibre 3230 conta com o escape
Chronergy, patenteado pela Rolex, que combina um alto
rendimento energético com uma grande segurança de
funcionamento.

Especificações
Referência 124273

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 36 mm, aço Oystersteel e ouro

Perpetual, mecânico, de corda automática

amarelo
ARQUITETURA OYSTER
Carrura monobloco com fundo e coroa
rosqueados
DIÂMETRO
36 mm
MATERIAL
Rolesor amarelo – combinação de aço
Oystersteel e ouro amarelo

CALIBRE
3230, Manufacture Rolex
PRECISÃO
-2/+2 segundos por dia, após o encaixe
FUNÇÕES
Horas, minutos e segundos no centro.
Stop-seconds para ajuste preciso da hora
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética.

LUNETA

Sistema de absorção de choques Paraflex

Lisa

de alto desempenho

COROA

CORDA

Rosqueada, sistema de dupla

Corda automática bidirecional por rotor

impermeabilidade Twinlock

Perpetual

VIDRO

RESERVA DE CORDA

Safira à prova de arranhões

70 horas aproximadamente

IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

PULSEIRA

MOSTRADOR

Oyster, três fileiras de elementos planos

Preto

MATERIAL DA PULSEIRA

DETALHES

Rolesor amarelo – combinação de aço

Exibição Chromalight de alta legibilidade

Oystersteel e ouro amarelo

(luminescência azul de longa duração)

FECHO
Oysterlock, desdobrável com dispositivo de
segurança, sistema de extensão rápida
Easylink de 5 mm

CERTIFICAÇÃO
Cronômetro Superlativo (COSC +
Certificação Rolex após o encaixe do
mecanismo)

Descubra muito mais no
site Rolex.com
Todos os direitos de propriedade intelectual, tais como
marcas registradas, nomes comerciais, designs e direitos
autorais são reservados. O conteúdo deste site não pode
ser reproduzido sem permissão por escrito. A Rolex
reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, os
modelos exibidos no site.

