Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, Oystersteel çelik

Bu Oystersteel çelik
Oyster Perpetual LadyDatejust, pembe kadrana
ve Oyster BİLEZİĞE
SAHİPTİR.
Kasanın yanlarında ve kulaklardaki ışık yansımaları,
bombeli çerçeve ile donatılmış 28 mm Oyster kasasının
zarif profilini vurgular. Rolex’in klasik kadın saati LadyDatejust modelinin kökleri, stili ve hassas zaman
ölçümüyle harika bir örnek oluşturan özgün Datejust
modeline dayanır.

Pembe Kadran
Diğerlerinden farklı bir
yüz
Kadran, bir Rolex saatin kimliğini oluşturan ve
okunurluğunu sağlayan özgün yüzüdür.

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.

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. Yine Rolex’e özel Oysterclasp toka ve
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.

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.

2236 MEKANİZMASI
Üstün performans
Kalibre 2236, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve
üretilmiş yeni nesil otomatik kurmalı mekanik bir saat
mekanizmasıdır. Rolex patentli, silikondan yapılmış bir
Syloxi denge yayı barındıran saat, üstün seviyede
kronometrik performans sunar. Manyetik alanlardan
etkilenmeyen Syloxi denge yayı, sıcaklık değişimleri
karşısında mükemmel stabilite sağlar ve şok durumunda
geleneksel bir denge yayına göre yaklaşık 10 kat daha
dakiktir. Patentli geometrisi sayesinde her pozisyonda
hassasiyetini korur.

Teknik Özellikler
Referans 279160

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 28 mm, Oystersteel çelik

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

OYSTER MIMARISI

KALİBRE

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

2236, Rolex Üretimi

kurma kolu

HASSASIYET

ÇAP

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

28 mm

sn./gün

MALZEME

İŞLEVLER

Oystersteel çelik

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

ÇERÇEVE
Bombeli
KURMA KOLU
Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Hızlı ayarlanabilen anlık tarih. Hassas
zaman ayarı için "saniye senkronizasyon"
mekanizması.
OSILATÖR
Patentli geometriye sahip silikon Syloxi

SAAT CAMI

denge yayı. Yüksek performanslı Paraflex

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih

darbe emiciler.

göstergesi üzerinde Cyclops lens

KURMA MEKANIZMASI

SU GEÇIRMEZLIK

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü

100 metre / 330 fit su geçirmezlik

otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 55 saat

BİLEZİK

KADRAN

Oyster, düz üç parçalı bağlantı

Pembe

BILEZIK MALZEMESI

AYRINTILAR

Oystersteel çelik

Uzun ömürlü mavi ışıma sağlayan

TOKA
Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı
katlanır Oysterclasp

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.

