Yacht-Master II
Oyster, 44 mm, ouro amarelo

Oyster Perpetual YachtMaster II em Ouro amarelo
18 quilates com pulseira
Oyster e luneta giratória
bidirecional com disco de
cerâmica Cerachrom azul .
O Yacht-Master II é o único cronógrafo no mundo com
uma memória mecânica. Sua luneta funciona como uma
contagem regressiva programável, uma ferramenta
essencial para o velejador planejar sua melhor estratégia
de ação.

Luneta Ring Command
Uma contagem regressiva
sincronizada
A Rolex alcançou a perfeição ao redefinir a finalidade e a
funcionalidade da luneta. Em geral, a luneta funciona de
maneira independente do mecanismo interno. Entretanto,
no caso da luneta Ring Command do cronógrafo de regata
Yacht-Master II, esses elementos operam em conjunto.

Mostr ador branco
Estética inconfundível
O Yacht-Master II agora possui um novo mostrador e
novos ponteiros característicos dos relógios Profissionais
da Rolex, que reforçam a legibilidade e dinamizam sua
estética. O novo mostrador dispõe de um indicador
triangular às 12 horas e de um retangular às 6 horas para
melhorar a orientação da leitura. O ponteiro das horas se
destaca claramente do ponteiro dos minutos por uma
pastilha luminescente. O dispositivo de contagem
regressiva do Yacht‑Master II é programável de 1 a
10 minutos. Essa programação é memorizada pelo
mecanismo, o que permite, durante a reinicialização,
restabelecer o ajuste programado inicialmente. Depois de
acionada, a contagem regressiva pode ser sincronizada
de modo dinâmico, ou on the fly, para se ajustar
precisamente à contagem de tempo oficial da regata.

Ouro amarelo 18 quilates
Compromisso com a
excelência
Proprietária de sua própria fundição, a Rolex possui uma
excepcional capacidade de produzir ligas de ouro
18 quilates da mais alta qualidade. Conforme as
proporções de prata, cobre, platina ou paládio utilizadas,
são obtidos diferentes tipos de ouro 18 quilates: amarelo,
rosa ou branco. Todas as ligas são feitas com os metais
mais puros, que são cuidadosamente analisados em um
laboratório da própria Rolex, com o auxílio de
equipamentos de ponta, antes do ouro ganhar forma e ser
moldado segundo rigorosos critérios de qualidade. O
compromisso da Rolex com a excelência é estabelecido
desde a fase de criação.

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 4161
Desempenho superlativo
O Yacht-Master II é equipado com o calibre 4161,
mecanismo cronógrafo mecânico de corda automática,
inteiramente desenvolvido e produzido pela Rolex. A sua
arquitetura, sua fabricação e suas inovações lhe conferem
uma precisão e uma confiabilidade sem igual. Este
conjunto de tecnologias da Rolex, fruto de mais de 35.000
horas de desenvolvimento, inclui uma função patenteada
e reúne cerca de 360 componentes. Alguns deles são
feitos por meio da UV-LiGA, uma tecnologia de
microfabricação, da qual a Rolex possui domínio completo.
Essa tecnologia permite fabricar componentes com
geometria ou dimensões impossíveis de serem realizadas
por meio de técnicas de usinagem tradicionais.

Especificações
Referência 116688

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 44 mm, ouro amarelo

Perpetual, mecânico, de corda automática,

ARQUITETURA OYSTER

cronógrafo de regata

Carrura monobloco com fundo e coroa

CALIBRE

rosqueados

4161, Manufacture Rolex

DIÂMETRO

PRECISÃO

44 mm

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

MATERIAL

FUNÇÕES

Ouro amarelo 18 quilates

Horas e minutos no centro, pequeno

LUNETA
Rolex Ring Command (bidirecional giratória
ao longo de 90° em interação com o
mecanismo) em ouro 18 quilates, com
disco de cerâmica Cerachrom azul e
numerais revestidos de ouro
COROA

ponteiro de segundos às 6 horas.
Contagem regressiva programável com
memória mecânica e sincronização “on the
fly”. Stop-seconds para ajuste preciso da
hora
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética

Rosqueada, sistema de tripla

CORDA

impermeabilidade Triplock

Corda automática bidirecional por rotor

VIDRO
Safira à prova de arranhões
IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

Perpetual
RESERVA DE CORDA
72 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

Oyster, três fileiras de elementos planos

Branco

MATERIAL DA PULSEIRA

DETALHES

Ouro amarelo 18 quilates

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)
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