GMT-Master II
Oyster, 40 mm, Oystersteel çelik

Jubilee BİLEZİĞİYLE
Oystersteel çelik Oyster
Perpetual GMT-Master II.
Bu model, siyah kadran ve iki renkli Kırmızı ve mavi
seramikten Cerachrom çerçeve diski ile donatılmıştır.
Kıtalararası uçuşlarda iki farklı zaman dilimini aynı anda
göstermek üzere tasarlanmış olan GMT‑Master II,
sağlamlığı ve çok yönlü görünümüyle tanınmıştır.

24 SA ATLİK
DÖNDÜRÜLEBİLİR ÇERÇEVE
Yenilikçi yüksek teknoloji
Geleneksel akrep, yelkovan ve saniye ibresine ek olarak,
GMT-Master II her 24 saatte bir kez kadranın çevresini
dolaşan ok uçlu bir ibre ve çift yöne döndürülebilir 24 saat
dereceli bir çerçeveye sahiptir.

SİYAH KADR AN
Tüm şartlarda yüksek
okunurluk
Tüm Rolex profesyonel saatler gibi GMT-Master II de
Chromalight tekniği sayesinde her koşulda ve bilhassa
karanlıkta olağanüstü okunabilirlik sunar. Üçgen, daire,
dörtgen gibi sade formlardaki̇ geniş ibreler ve saat imleri,
uzun süre ışıltı yayan fosforlu bir malzemeyle
doldurulmuştur

Oystersteel ÇELİK
Korozyona son derece
dayanıklı
Rolex, çelik saat kasaları için Oystersteel çelik kullanır.
Marka tarafından özel olarak geliştirilen Oystersteel çelik,
korozyona karşı maksimum direncin çok önemli olduğu
yüksek teknoloji, havacılık-uzay ve kimya endüstrilerinde
kullanılan bir alaşım olan 904L çelik grubuna dâhildir.
Oystersteel çelik son derece dayanıklıdır, polisaj
yapıldığında olağanüstü bir parlaklığa kavuşur ve en zorlu
şartlarda bile güzelliğini korur.

JUBILEE BİLEZİK
Elastik ve rahat
GMT-Master II modelinin bu versiyonu Jubilee bilezik ile
donatılmıştır. Esnek ve konforlu, beş parça bağlantılı bir
bilezik olan Jubilee, 1945 yılında piyasaya sürülen Oyster
Perpetual Datejust modeli için özel olarak yaratılmıştır. Bu
yeni modeldeki Jubilee bilezik, kazara açılmaları önleyen,
patenti ve tasarımı Rolex’e ait Oysterlock katlanır güvenlik
tokasına sahiptir. Ayrıca marka tarafından geliştirilen ve
bilezik uzunluğunun yaklaşık 5 mm’ye kadar
uzatılabilmesini sağlayan Easylink konforlu uzatma
bağlantısıyla donatılmıştır. Gizli bir bağlantı sistemi, bilezik
ve kasa arasında benzersiz bir görsel süreklilik sağlar.

ÇİF T ZAMAN DİLİMİ
Eş zamanlı gösterme
Geleneksel akrep, yelkovan ve saniye ibresi, üçgen uçlu
24 saat ibresi ve 24 saat dereceli Cerachrom diske sahip
çift yöne döndürülebilir çerçevesi ile GMT-Master II, tek
bakışta iki zaman dilimini birden okumayı mümkün hâle
getirir. Bu kombinasyon, yerel saat ile referans saatten ya
da yerel saat ile alternatif bir zaman diliminden oluşabilir.
Kadranda saat 3 konumunda gösterilen tarih, yerel saate
göre senkronize olur.

Cyclops lens
Büyüten bir mercek
Cyclops lens, Rolex’in en ayırt edici ve en tanınan
özelliklerinden biridir. İsmini Yunan mitolojisindeki tek gözlü
devden alan Cyclops lens, kolay okuma için saatin
simgeleşmiş tarih göstergesini iki buçuk kat büyütür. Rolex
saatlerin tüm diğer özellikleri gibi, Cyclops’un arkasında da
icatlarla, araştırma ve geliştirmeyle ve daimî kusursuzluk
arayışıyla dolu bir tarih vardır.

3285 MEKANİZMASI
Üstün performans
Yeni kalibre 3285, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş
ve üretilmiş yeni nesil bir saat mekanizmasıdır. Tasarımı
sırasında 10 patentle koruma altına alınan bu mekanizma,
bir Chronergy eşapmanı barındırır ve yaklaşık 70 saatlik bir
güç rezervi garanti eder. Tüm Rolex Perpetual
mekanizmaları gibi, 3285 de İsviçre Resmî Kronometre
Test Enstitüsü (COSC) testlerini başarıyla geçen yüksek
hassasiyete sahip kol saatlerine verilen İsviçre
kronometresi sertifikalıdır. 3285, darbelere ve sıcaklık
değişimlerine karşı daha yüksek direnç gösteren
Parachrom denge yayını barındırır. Mimarisi, tüm Oyster
saat mekanizmalarında olduğu gibi, bu mekanizmayı da
benzersiz bir biçimde güvenilir yapar.

Teknik Özellikler
Referans 126710BLRO

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 40 mm, Oystersteel çelik

Perpetual, mekanik, otomatik kurma, GMT

OYSTER MIMARISI

fonksiyonu

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

KALİBRE

kurma kolu

3285, Rolex Üretimi

ÇAP

HASSASIYET

40 mm

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

MALZEME
Oystersteel çelik
ÇERÇEVE
Çift yöne döndürülebilir 24 saat dereceli
çerçeve. Mavi ve kırmızı seramikten iki
renkli Cerachrom disk üzerine kalıplanmış
rakamlar ve dereceler.
KURMA KOLU
Vidalı, Triplock üçlü su geçirmezlik sistemi
SAAT CAMI
Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih
göstergesi üzerinde Cyclops lens
SU GEÇIRMEZLIK
100 metre / 330 fit su geçirmezlik

sn./gün
İŞLEVLER
Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.
24 saat göstergesi. Bağımsız hızlı akrep
ayarlı ikinci zaman dilimi. Anlık tarih.
Hassas zaman ayarı için “saniye
senkronizasyon” mekanizması.
OSILATÖR
Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.
Yüksek performanslı Paraflex darbe
emiciler.
KURMA MEKANIZMASI
Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 70 saat

BİLEZİK

KADRAN

Jubilee, beş parçalı bağlantı

Siyah

BILEZIK MALZEMESI

AYRINTILAR

Oystersteel çelik

Uzun ömürlü mavi ışıma sağlayan

TOKA
Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı
katlanır Oysterlock güvenlik tokası

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

Chromalight sayesinde yüksek okunurluk

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.

