Milgauss
Oyster, 40 mm, aço Oystersteel

Este Oyster Perpetual
Milgauss apresenta um
mostrador azul Z com
marcadores de horas
luminescentes, seu vidro
de safira verde produz
reflexos de luz ao mesmo
tempo que preserva a
excelente legibilidade .
Com suas linhas depuradas e seu expressivo ponteiro de
segundos laranja em forma de raio, em homenagem ao
modelo original, o Milgauss é imediatamente reconhecível.

Vidro de safira verde
Um processo secreto
O exclusivo vidro de safira verde, desenvolvido pela Rolex
é à prova de aranhões, de descoloração e está disponível
somente no modelo Milgauss.

Mostr ador Azul Z
Uma alusão emblemática
O vidro de safira verde foi pioneiro na relojoaria ao ser
apresentado no Milgauss em 2007. Agora, este vidro é
combinado com um mostrador azul elétrico, uma alusão
ao emblemático ponteiro de segundos em forma de raio.

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 Oyster
A alquimia perfeita entre
forma e função
O design, o desenvolvimento e a produção das pulseiras e
dos fechos Rolex, assim como os rigorosos testes aos
quais eles são submetidos, envolvem o uso de tecnologia
de ponta. E como todos os componentes do relógio, o
controle estético feito pessoalmente pelos relojoeiros
Rolex garante uma beleza impecável. A pulseira Oyster é
a alquimia perfeita entre forma e função. Lançada no final
da década de 1930, esta pulseira metálica com três fileiras
de elementos largos e planos é particularmente resistente
e confortável. Este é o modelo mais amplamente utilizado
na coleção Oyster.

Um sistema de proteção
eficiente
Resistência a campos
magnéticos
A primeira inovação no coração da resistência do
Milgauss à interferência magnética é o escudo montado
no interior da caixa Oyster. Feito de ligas ferromagnéticas
selecionadas pela Rolex, ele envolve e protege o
mecanismo. O símbolo da densidade de fluxo magnético –
a letra maiúscula “B” com uma flecha – está gravado no
escudo magnético, mas somente os relojoeiros
certificados pela Rolex estão autorizadas a vê-lo.

Mecanismo 3131
Desempenho superlativo
O Milgauss é equipado com o calibre 3131, mecanismo
mecânico de corda automática totalmente desenvolvido e
produzido pela Rolex. Ele incorpora tecnologias de ponta
patenteadas pela marca que garantem excepcional
resistência a campos magnéticos. Como todos os
mecanismos Perpetual da Rolex, o 3131 tem o Certificado
de Cronômetro Suíço, título reservado aos relógios de alta
precisão aprovados nos testes do Contrôle officiel suisse
des chronomètres (COSC). Sua arquitetura, a exemplo de
todos os mecanismos que equipam os relógios Oyster,
garante absoluta confiabilidade.

Especificações
Referência 116400GV

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 40 mm, aço Oystersteel

Perpetual, mecânico, de corda automática,

ARQUITETURA OYSTER
Carrura monobloco com fundo e coroa
rosqueados
DIÂMETRO
40 mm
MATERIAL
aço Oystersteel
LUNETA
Lisa
COROA
Rosqueada, sistema de dupla
impermeabilidade Twinlock
VIDRO
Safira verde à prova de arranhões
IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

proteção do mecanismo pelo escudo
magnético
CALIBRE
3131, 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
CORDA
Corda automática bidirecional por rotor
Perpetual
RESERVA DE CORDA
48 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

Oyster, três fileiras de elementos planos

Azul Z

MATERIAL DA PULSEIRA

DETALHES

aço Oystersteel

Exibição Chromalight de alta legibilidade

FECHO
Desdobrável com Oysterclasp, 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
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.

