Rolex Deepsea
Oyster, 44 mm, Oystersteel çelik

SİYAH SERAMİKTEN
CERACHROM ÇERÇEVE DİSKLİ
VE OYSTER BİLEZİKLİ,
OYSTERSTEEL ÇELİKTEN
Oyster Perpetual Rolex
Deepsea .
D-blue kadrana ve geniş parlak saat imlerine sahiptir. Tek
yöne döndürülebilir 60 dakika dereceli çerçevesiyle
3.900 metreye (12.800 fit) kadar su geçirmez olan Rolex
Deepsea, Rolex tarafından derin deniz keşfi için
tasarlanmış ultra dayanıklı dalgıç saatleri arasında yer alır.

D -blue Kadr an
Tarihî bir dalışa atfen
James Cameron’un tarihî tek kişilik dalışına övgü
niteliğinde.

SERAMİK ÇERÇEVE VE
PARLAK GÖSTERGE
Efsane dalgıçların saati
Rolex Deepsea modelinin 60 dakika dereceli, tek yöne
döndürülebilir çerçevesi sayesinde dalgıçlar, dalış ve
dekompresyon sürelerini hassasiyetle ve güvenle
denetleyebilirler. Bu çerçeve, Rolex tarafından çizilmeye
karşı dayanıklı seramikten üretilen ve rengi mor ötesi
ışınlardan etkilenmeyen patentli bir siyah Cerachrom diskle
donatılmıştır. Dereceler, PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme)
yöntemiyle ince bir platin tabakasıyla kaplanmıştır. Şık
siyah kadran, karanlık şartlarda mükemmel okunurluk için
uzun ömürlü mavi bir ışıltı yayan parlak bir malzemeyle
doldurulmuş geniş Chromalight saat imlerine ve ibrelere
sahiptir.

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. Yanlışlıkla açılmayı önleyen
Oysterlock toka ve hiçbir alet kullanmayı gerektirmeden
ince ayarlar yapılmasına ve dalış elbisesi üzerinden de
rahatça takılmasına olanak sunan ustaca yapılmış bir
Glidelock ile donatılmıştır.

SU GEÇİRMEZLİK SİSTEMİ
Sağlamlık ve güvenilirlik
Deepsea modelinin bir sağlamlık ve güvenilirlik timsali olan
Oyster kasası 100 metre (330 fit) derinliğe kadar su
geçirmezlik garantisine sahiptir. Orta kasası korozyona
karşı son derece dirençli tek parça Oystersteel çelik
bloktan yapılmıştır. İnce yivlerle çevrelenmiş arka kasa,
yalnızca Rolex saat ustalarının mekanizmaya erişimine izin
veren özel bir aletle hermetik olarak vidalanmıştır. Bu
modelin patentli Ringlock Sistemi ile güçlendirilmiş
44 mm’lik Oyster kasası, kullanışlı ve pratik bir boyda en
yüksek direnci ve güvenilirliği sağlamak için tasarlanmıştır.

3235 MEKANİZMASI
Üstün performans
Kalibre 3235, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve
üretilmiş yeni nesil bir saat mekanizmasıdır. Bu otomatik
kurmalı mekanik mekanizma saat işçiliği sanatının
zirvesinde yer alır. Rolex teknolojisinin eksiksiz bir kanıtı
olarak, sahip olduğu 14 patentle hassasiyet, güç rezervi,
şoklara ve manyetik alanlara karşı direnç, kullanım kolaylığı
ve güvenilirlik bakımından temel kazanımlar sunar.
Mekanizmanın barındırdığı Rolex patentli yeni Chronergy
eşapmanı, yüksek enerji verimliliğini müthiş güvenilirlikle
birleştirir. Nikel-fosfordan yapılan eşapman manyetik
alanlardan da etkilenmez.

Teknik Özellikler
Referans 136660

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 44 mm, Oystersteel çelik

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

OYSTER MIMARISI

KALİBRE

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

3235, Rolex Üretimi

kurma kolu. Rolex Ringlock Sistemi kasa
mimarisi ve Helyum tahliye valfi
ÇAP
44 mm

HASSASIYET
Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2
sn./gün
İŞLEVLER

MALZEME

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

Oystersteel çelik

Hızlı ayarlanabilen anlık tarih. Hassas

ÇERÇEVE
Tek yöne döndürülebilir, 60 dakika dereceli,

zaman ayarı için "saniye senkronizasyon"
mekanizması.

çizilmeye karşı dayanıklı seramik

OSILATÖR

Cerachrom disk, platin kaplama rakamlar

Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.

ve dereceler

Yüksek performanslı Paraflex darbe

KURMA KOLU
Vidalı, Triplock üçlü su geçirmezlik sistemi
SAAT CAMI
Bombeli, 5,5 mm kalınlığında, çizilmeye
karşı dayanıklı safir
SU GEÇIRMEZLIK
3.900 metre / 12.800 fit su geçirmezlik,
helyum tahliye valfi

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

BİLEZİK

KADRAN

Oyster, düz üç parçalı bağlantı

D-blue

BILEZIK MALZEMESI

AYRINTILAR

Oystersteel çelik

Uzun ömürlü mavi ışıma sağlayan

TOKA
Rolex Glidelock uzatma sistemi ile birlikte
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.

