GMT-Master II
Oyster, 40 mm, aço Oystersteel

Oyster Perpetual GMTMaster II em aço
Oystersteel com uma
pulseira Jubilee .
Este modelo apresenta um mostrador preto e um disco de
luneta Cerachrom em cerâmica vermelha e azul. Projetado
para exibir a hora simultaneamente em dois fusos horários
diferentes durante voos intercontinentais, o GMT-Master II
se tornou conhecido pela sua robustez e seu visual
versátil.

Luneta giratória 24
hor as
Alta tecnologia e
inovação
Além dos convencionais ponteiros de horas, minutos e
segundos, o GMT-Master II apresenta um ponteiro em
forma de seta que circunda o mostrador uma vez a cada
24 horas, além de uma luneta giratória bidirecional
graduada 24 horas.

Mostr ador preto
Excelente legibilidade em
todas as situações
Como todos os relógios profissionais da Rolex, o GMTMaster II oferece excelente legibilidade em todas as
situações, especialmente no escuro, graças à sua exibição
Chromalight. Os ponteiros de grandes dimensões e os
marcadores de horas em formas simples – triângulos,
círculos, retângulos – são preenchidos com material
luminescente de longa duração.

Aço Oystersteel
Altamente resistente à
corrosão
Para fabricar a caixa de seus relógios de aço, a Rolex
utiliza o aço Oystersteel. Fabricado exclusivamente pela
marca, o aço Oystersteel pertence à família do aço 904L,
uma liga utilizada principalmente nos setores
aeroespacial, químico e de alta tecnologia, nos quais a
máxima resistência contra corrosão é imprescindível.
Extremamente resistente, o aço Oystersteel adquire um
acabamento excepcional quando polido e conserva sua
beleza mesmo em condições ambientais extremas.

A pulseira Jubilee
Fluida e confortável
A nova modalidade do GMT-Master II vem com uma
pulseira Jubilee. Fluida e confortável, a pulseira Jubilee de
cinco fileiras foi especialmente criada para o lançamento
do modelo Oyster Perpetual Datejust, em 1945. A pulseira
Jubilee desta nova modalidade é equipada com o fecho
Oysterlock, desdobrável com dispositivo de segurança,
concebido e patenteado pela Rolex, que previne qualquer
abertura involuntária. Ela também dispõe do sistema de
extensão rápida Easylink, desenvolvido pela marca, que
permite ajustar facilmente o comprimento da pulseira em
cerca de 5 mm. Além disso, um sistema de fixação
invisível da pulseira oferece uma perfeita continuidade
visual entre a pulseira e a caixa.

Dois Fusos Horários
Exibição simultânea
Com sua exibição tradicional de horas, minutos e
segundos, seu ponteiro 24 horas, que termina em um
triângulo, e sua luneta giratória bidirecional com disco
Cerachrom graduado 24 horas, o GMT-Master II permite
ler simultaneamente dois fusos horários: a hora local e a
hora de referência; ou a hora local e aquela de outro fuso
horário. A data às 3 horas está sincronizada com a
exibição da hora local.

Lente de aumento
Cyclops
Lente de aumento
A lente Cyclops é uma das características mais distintivas
da Rolex, e uma das mais reconhecíveis. A lente Cyclops
recebeu este nome em referência ao Ciclope, gigante da
mitologia grega que tinha apenas um olho. A lente amplia
em duas vezes e meia a abertura da data emblemática do
relógio Rolex, facilitando a leitura. A exemplo de qualquer
característica de um relógio Rolex, por trás da Cyclops
existe toda uma história de invenção, pesquisa e
desenvolvimento e a interminável busca pela perfeição.

Mecanismo 3285
Desempenho superlativo
O novo calibre 3285 é um mecanismo mecânico de nova
geração, inteiramente desenvolvido e manufaturado pela
Rolex. Este mecanismo, que foi objeto de 10 patentes,
vem equipado com um escape Chronergy e garante uma
reserva de corda de aproximadamente 70 horas. Como
todos os mecanismos Perpetual da Rolex, o 3285 tem o
Certificado de Cronômetro Suíço, título reservado aos
relógios de alta precisão aprovados nos testes do
Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC). O 3285
possui a espiral Parachrom, oferecendo maior resistência
a choques e variações de temperatura. Sua arquitetura, a
exemplo de todos os mecanismos que equipam os
relógios Oyster, garante absoluta confiabilidade.

Especificações
Referência 126710BLRO

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 40 mm, aço Oystersteel

Perpetual, mecânico, de corda automática,

ARQUITETURA OYSTER

função GMT

Carrura monobloco com fundo e coroa

CALIBRE

rosqueados

3285, Manufacture Rolex

DIÂMETRO

PRECISÃO

40 mm

-2/+2 segundos por dia, após o encaixe

MATERIAL

FUNÇÕES

aço Oystersteel

Horas, minutos e segundos no centro.

LUNETA
Luneta giratória bidirecional graduada 24
horas. Disco de cerâmica Cerachrom
bicolor vermelho e azul, numerais e
graduações moldados
COROA
Rosqueada, sistema de tripla
impermeabilidade Triplock
VIDRO
Safira à prova de arranhões, lente de
aumento Cyclops sobre a data
IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

Exibição 24 horas. Segundo fuso horário
por ajuste rápido e independente do
ponteiro das horas. Data com mudança
instantânea. Stop-seconds para ajuste
preciso da hora
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética.
Sistema de absorção de choques Paraflex
de alto desempenho
CORDA
Corda automática bidirecional por rotor
Perpetual
RESERVA DE CORDA
70 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

Jubilee, cinco fileiras

Preto

MATERIAL DA PULSEIRA

DETALHES

aço Oystersteel

Exibição Chromalight de alta legibilidade

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)

(luminescência azul de longa duração)

Descubra muito mais no
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marcas registradas, nomes comerciais, designs e direitos
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reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, os
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