Submariner Date
Oyster, 41 mm, sarı altın

18 kt sarı altın Oyster
Perpetual Submariner
Date: siyah seramikten
Cerachrom çerçeve diski
ve GENİŞ parlak saat
İMLERİNE SAHİP siyah
kadran.
Bu saat, tek yöne döndürülebilir çerçeveye ve masif
bağlantılı Oyster bileziğe sahiptir. En son nesil Submariner
ve Submariner Date, 1953’te lanse edilen orijinal modele
sadık kalmıştır. Dalış saatleri için standardı belirleyen
Submariner, saat işçiliğinde tarihî bir dönüm noktasının
temsilcisi olmuştur.

TEK YÖNE DÖNDÜRÜLEBİLİR
ÇERÇEVE
BİR SU ALTI ARACI
Submariner modelinin döner çerçevesi, saatin temel
işlevlerinden biridir. 60 dakikalık dereceler, dalgıcın dalış
zamanını ve dekompresyon duraklarını doğru olarak ve
güvenle takip etmesini sağlar.

SİYAH KADR AN
Su altında okunurluk için
Kadranda kullanılan parlak Chromalight tekniği, karanlık
ortamlarda görünürlüğü artıran bir yeniliktir ve dalgıçlar
için vazgeçilmez bir özelliktir. Üçgen, daire, dikdörtgen gibi
basit şekillerdeki saat imleri ile geniş akrep ve yelkovan, su
altında herhangi bir karışıklık yaşanma riskini engellemek
için saatin hızlı ve güvenilir biçimde okunmasını mümkün
kılar.

18 kt sarı altın
Mükemmelliğe adanmışlık
Kendi özel dökümhanesini işleten Rolex, en yüksek
kalitede 18 kt altın alaşımları dökebilme konusunda
rakipsizdir. Eklenen gümüş, bakır, platin veya paladyum
oranlarına göre farklı 18 kt altın türleri elde edilir: sarı,
pembe veya beyaz. Bunlar ancak en saf metallerle
oluşturulur ve altının kaliteye gösterilen büyük özenle
şekillendirilmesinden önce, marka bünyesinde bulunan son
teknoloji ekipmanlara sahip laboratuvarlarda titizlikle
incelenir. Rolex'in mükemmelliğe bağlılığı ilk adımdan
itibaren başlar.

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.

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.

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 126618LN

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 41 mm, sarı altın

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

OYSTER MIMARISI

KALİBRE

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

3235, Rolex Üretimi

kurma kolu

HASSASIYET

ÇAP

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

41 mm

sn./gün

MALZEME

İŞLEVLER

18 kt sarı altın

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

ÇERÇEVE
Tek yöne dönebilen, 60 dakika dereceli,
çizilmeye karşı dayanıklı seramik

Hızlı ayarlanabilen anlık tarih. Hassas
zaman ayarı için "saniye senkronizasyon"
mekanizması.

Cerachrom, altın kaplama rakamlar ve

OSILATÖR

derecelendirmeler

Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.

KURMA KOLU
Vidalı, Triplock üçlü su geçirmezlik sistemi
SAAT CAMI
Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih
göstergesi üzerinde Cyclops lens
SU GEÇIRMEZLIK
300 metre / 1.000 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

18 kt sarı altın

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.

