Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, Oystersteel çelik ve beyaz altın

Oystersteel çelik ve
beyaz altın Oyster
Perpetual Sky-Dweller:
parlak siyah kadran ve
Oyster BİLEZİK.
Kendine has görünümüyle bu saat, kadrandaki dış
merkezli diskle gösterilen ikinci zaman dilimiyle dikkat
çeker. Dahası, döner Ring Command çerçeve kullanılarak
yapılan fonksiyon ayarları, Rolex’e özel yenilikçi bir
sistemdir.

PARLAK SİYAH KADR AN
Çarpıcı bir özellik
Kadran üzerindeki ters çevrilmiş kırmızı sabit bir üçgen,
merkezi kaydırılmış 24 saatlik bir diskte referans saati, yani
seyahat edenlerin evindeki veya günlük çalışma yerindeki
saati işaret eder. Bu 24 saatlik gösterge, diğer zaman
dilimindeki gündüz ve gece saatlerinin ilk bakışta kolaylıkla
ayırt edilmesini sağlar.

YİVLİ ÇERÇEVE
Bir Rolex imzası
Rolex'in yivli çerçevesi diğerlerinden farklıdır. Başlangıçta
Oyster çerçeve yivinin fonksiyonel bir amacı vardı: saatin
su geçirmez olması için çerçevenin kasaya vidalanmasını
sağlamak. Dolayısıyla bu yiv, özel Rolex aletleri kullanılarak
aynı amaçla kasaya vidalanan, kasa arkasındaki yivle
aynıydı. Zaman içerisinde yiv estetik bir unsur, orijinal bir
Rolex imzası hâline geldi. Sadece altından yapılan yivli
çerçeve bugün bir seçkinlik işaretidir.

Beyaz 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
Sky-Dweller saatinin beyaz Rolesor versiyonu, Oystersteel
çelikten masif bir Oyster bilezikle, sarı Rolesor versiyonu
ise Oystersteel çeliği ve sarı altını bir araya getiren Oyster
bilezikle donatılmıştır. Oyster bilezik, bilezik ve kasa
arasında kusursuz görsel süreklilik sağlayan ve çerçeve
altında bulunan yeni bir gizli eklenti sistemiyle donatılmıştır.
Aynı zamanda katlanır Oysterclasp tokaya ve her durumda
ekstra konfor sağlamak için, saati takan kişinin bilezik
uzunluğunu 5 mm'ye kadar kolayca arttırmasını sağlayan
ustaca yapılmış Rolex patentli Easylink hızlı uzatma
sistemine sahiptir.

ÇİF T ZAMAN DİLİMİ
Eş zamanlı gösterme
İki zaman dilimi eş zamanlı olarak görüntülenir. Yerel saat,
alışılageldiği gibi merkezi akrep, yelkovan ve saniye
ibresiyle gösterilir. Akrebin ileriye ve geriye doğru bir
saatlik artışlarla bağımsız olarak ayarlanmasına olanak
sunan mekanizma sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde
ayarlanabilir. Böylece, yerel saatin değiştirilmesi ne
yelkovanı, ne saniye ibresini, ne de ikinci zaman dilimindeki
referans saati etkiler. Bu esnada saat durmadığından,
doğruluk korunur. Gezginin genel ikametgâhı veya iş
yerindeki referans saat, merkez dışı döner diskten okunur.
Sabit, ters çevrilmiş kırmızı bir üçgen, saat sahibinin seçtiği
referans saati işaret eder. Diskin 24 saatlik göstergesi,
gezginlerin diğer zaman dilimindeki gündüz ve gece
saatlerini rahatlıkla ayırt etmesini sağlar (örneğin, 22.00 ve
10.00 gibi). Tarih değişikliği yerel saatle bağlantılıdır ve tam
gece yarısı birkaç milisaniye içerisinde gerçekleşir.
Böylelikle kadrandaki pencerede görülen tarih, daima saati
takan kişinin bulunduğu konumda geçerli olan tarihtir.

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.

9001 MEKANİZMASI
Üstün performans
Sky‑Dweller, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve
üretilmiş otomatik kurmalı mekanik bir saat mekanizması
olan kalibre 9001 ile donatılmıştır. 2012 yılında tanıtılan bu
kalibre, Rolex saat ustaları tarafından bugüne kadar
yapılan en karmaşık kalibrelerden biridir. Yine de kullanım
kolaylığını garanti etmek üzere tasarlanmıştır: 9001
kalibresinin dış kenarındaki seçme çarkı, Sky‑Dweller
modelinin fonksiyonlarını ayarlamak için saatin
mekanizması ve çerçevesi arasında etkileşimi sağlar. Tüm
Rolex Perpetual mekanizmaları gibi 9001 de İsviçre Resmî
Kronometre Test Enstitüsü (COSC) testlerini başarıyla
geçen yüksek hassasiyete sahip kol saatlerine verilen
İsviçre Kronometresi sertifikalıdır. Mimarisi, tüm Oyster
saat mekanizmalarında olduğu gibi, bu mekanizmayı da
benzersiz bir biçimde güvenilir yapar.

Teknik Özellikler
Referans 326934

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 42 mm, Oystersteel çelik ve beyaz

Perpetual, mekanik, otomatik kurma, çift

altın

zaman dilimi, yıllık takvim

OYSTER MIMARISI

KALİBRE

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

9001, Rolex Üretimi

kurma kolu

HASSASIYET

ÇAP

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

42 mm

sn./gün

MALZEME

İŞLEVLER

Beyaz Rolesor (Oystersteel çelik ve beyaz

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

altın kombinasyonu)

Dış merkezli diskte 24 saat göstergesi.

ÇERÇEVE
Çift yöne dönebilen yivli Rolex Ring
Command
KURMA KOLU
Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

İkinci zaman dilimi. Saat 3 konumunda anlık
yıllık takvim ve hızlı tarih ayarı. Kadranın
çevresindeki 12 pencerede ay göstergesi.
Hassas zaman ayarı için "saniye
senkronizasyon" mekanizması.
OSILATÖR

SAAT CAMI

Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih

Yüksek performanslı Paraflex darbe

göstergesi üzerinde Cyclops lens

emiciler

SU GEÇIRMEZLIK

KURMA MEKANIZMASI

100 metre / 330 fit su geçirmezlik

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 72 saat

BİLEZİK

KADRAN

Oyster, düz üç parçalı bağlantı

Parlak siyah

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.

