Explorer
Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik ve sarı altın

Oystersteel çelik ve sarı
altın Oyster Perpetual
Explorer, CHROMALIGHT
TEKNİĞİNİ kullanan
KARAKTERİSTİK 3, 6 ve 9
rakamlarının bulunduğu
özgün, SİYAH BİR kadrana
SAHİPTİR.
Yüksek okunurluk sağlayan saat imleri, oldukça dayanıklı
Oystersteel çelik ve su geçirmezliği ile keşiflerde kullanılan
profesyonel bir saat hâline gelmiştir.

SİYAH KADR AN
Her durumda en iyi
okunurluk
Kadran, bir Rolex saatin kimliğini oluşturan ve
okunurluğunu sağlayan özgün yüzüdür. En son Explorer
modelinin kendine has 3, 6 ve 9 rakamları, saat imleri ve
ibrelerinde olduğu gibi uzun süre mavi bir ışıltı yayan
parlak bir malzemeyle doldurulmuştur.

Düz Çerçeve
Güçlü bir ikon
Oyster Perpetual Explorer, modelin öteden beri bir ikon
olmasını sağlayan dengeli ve temiz hatlarına taze bir
canlılık katmıştır. Explorer modelinin sembolik mirasıyla
ahenk içinde olan sarı altın düz çerçeve, sağlam ve bir o
kadar da zariftir.

Sarı Rolesor
İki metalin buluşması
Parlaklığı ve asaletiyle göz dolduran altın. Dayanıklılığı ve
güvenilirliği arttıran çelik. En iyi özelliklerini uyumlu bir
şekilde birleştiren iki madde. Rolex'e özgün Rolesor,
1930'ların başlarından beri Rolex modellerinde yer
almaktadır ve 1933 yılında ticari marka olarak
tescillenmiştir. Oyster koleksiyonunun göze çarpan temel
ögelerinden biridir.

OYSTER BİLEZİK
Biçim ve işlevin simyası
Hem dayanıklılık hem de rahat bir kullanım için tasarlanmış
olan Oyster bilezik, biçim ve işlevin, estetik ve teknolojinin
kusursuz simyasıdır. Kazara açılmayı önleyen bir
Oysterlock katlanır toka ve yine Rolex'e özel Easylink
konfor uzatma bağlantısı ile donatılmıştır. Ustaca yapılmış
bu sistem, saati takan kişinin bilezik uzunluğunu yaklaşık
5 mm artırmasını sağlayarak her durumda ekstra konfor
sağlar.

3230 MEKANİZMASI
Üstün performans
Explorer, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve
üretilmiş bir mekanizma olan ve markanın 2020’de tanıttığı
kalibre 3230 ile donatılmıştır. Saat işçiliği teknolojisinin
zirvesi olan bu otomatik kurmalı mekanik mekanizma için
birçok patent başvurusu yapılmıştır ve hassasiyet, güç
rezervi, darbelere ve manyetik alanlara karşı direnç,
kullanım kolaylığı ve güvenilirlik bakımından temel
kazanımlar sunar. Kalibre 3230’un barındırdığı Rolex
tarafından patentlenmiş Chronergy eşapmanı, yüksek
enerji verimliliğini müthiş güvenilirlikle birleştirir.

Teknik Özellikler
Referans 124273

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik ve sarı

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

altın
OYSTER MIMARISI
Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve
kurma kolu
ÇAP
36 mm

KALİBRE
3230, Rolex Üretimi
HASSASIYET
Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2
sn./gün
İŞLEVLER

MALZEME

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

Sarı Rolesor (Oystersteel çelik ve sarı altın

Hassas zaman ayarı için “saniye

kombinasyonu)

senkronizasyon” mekanizması.

ÇERÇEVE

OSILATÖR

Düz

Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.

KURMA KOLU
Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi
SAAT CAMI
Çizilmeye karşı dayanıklı safir
SU GEÇIRMEZLIK
100 metre / 330 fit su geçirmezlik

Yüksek performanslı Paraflex darbe
emiciler.
KURMA MEKANIZMASI
Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 70 saat

BİLEZİK

KADRAN

Oyster, düz üç parçalı bağlantı

Siyah

BILEZIK MALZEMESI

AYRINTILAR

Sarı Rolesor (Oystersteel çelik ve sarı altın

Uzun ömürlü mavi ışıma sağlayan

kombinasyonu)

Chromalight sayesinde yüksek okunurluk

TOKA
Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı
katlanır Oysterlock güvenlik tokası

SERTIFIKA
Üstün Kronometre (COSC + kasaya
yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

ROLEX.COM ÜZERİNDE DAHA
FAZLASINI KEŞFEDİN VE
İNCELEYİN
Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar
ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır. Bu
internet sitesinde yer alana hiçbir içerik, yazılı izin
olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer
alan modelleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

