Yacht-Master II
Oyster, 44 mm, Oystersteel çelik

Oystersteel çelik Oyster
Perpetual Yacht‑Master II:
Oyster BİLEZİK ve mavi
Cerachrom diskli, çif t
yöne döndürülebilir
çerçeve .
Dünyada mekanik hafızaya sahip tek kronograf
Yacht‑Master II, programlanabilir geri sayım görevi gören
çerçevesi ile kaptanların en uygun zamanlamayı
planlamalarında vazgeçilmez bir yardımcıdır.

RING COMMAND ÇERÇEVE
Senkronize geri sayım
Rolex, çerçevenin amacını ve işlevini yeniden tanımlayarak
mükemmelliğe ulaşmıştır. Çerçeveler genellikle dâhilî
mekanizmadan bağımsız olarak çalışır, ancak
Yacht‑Master II regatta kronografının Ring Command
çerçevesi dâhilî mekanizmayla iş birliği hâlindedir.

Beyaz kadr an
Karakteristik bir estetik
Yacht-Master II, yeni bir kadranla ve Rolex profesyonel
modellerine özgü yeni ibrelerle donatılmıştır; böylelikle
okunurluğu artırılmış ve estetik cazibesi vurgulanmıştır.
Saatin daha rahat okunabilmesi için, kadran üzerinde saat
12 konumunda üçgen bir saat imi ve saat 6 konumunda
dört köşeli bir saat imi yer almaktadır. Üzerindeki parlak
disk sayesinde akrep, yelkovandan rahatlıkla ayırt edilebilir.
Yacht-Master II modelinin geri sayımı 1 ila 10 dakika
arasında bir süre için programlanabilir. Sıfırlandığında
önceki ayara geri dönmesi için, program mekanizma
tarafından hafızaya alınır. Geri sayım lanse edildiğinde,
resmî yarış geri sayımına uyması için anında senkronize
edilebilir.

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. Kazara açılmayı önleyen bir
Oysterlock katlanır toka ve yine Rolex'e özel 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.

4161 MEKANİZMASI
Üstün performans
Yacht-Master II, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve
üretilmiş otomatik kurmalı mekanik bir kronograf
mekanizması olan kalibre 4161 ile donatılmıştır. Mimarisi,
üretim kalitesi ve yenilikçi özellikleri mekanizmayı
benzersiz biçimde hassas ve güvenilir yapar. 35.000 saati
aşkın geliştirme çalışmalarının sonucu olan bu zengin
Rolex teknolojisi, patentli bir işleve sahiptir ve yaklaşık 360
bileşenden oluşur. Bunlardan bazıları, Rolex’in tamamen
kendi bünyesinde yürüttüğü bir mikro üretim teknolojisi
olan UV-LiGA ile üretilir. Bu teknoloji, küçük ebatları veya
karmaşık geometrisi nedeniyle imalatında klasik makine
işleme yöntemlerinin uygulanamadığı aksamların üretimini
sağlar.

Teknik Özellikler
Referans 116680

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 44 mm, Oystersteel çelik

Perpetual, mekanik, otomatik kurma,

OYSTER MIMARISI

"regatta" kronograf

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

KALİBRE

kurma kolu

4161, Rolex Üretimi

ÇAP

HASSASIYET

44 mm

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

MALZEME
Oystersteel çelik
ÇERÇEVE
Çift yöne döndürülebilir Ring Command
çerçeve. Mavi Cerachrom seramik disk
üzerine kalıplanmış rakamlar ve harfler
KURMA KOLU
Vidalı, Triplock üçlü su geçirmezlik sistemi
SAAT CAMI
Çizilmeye karşı dayanıklı safir

sn./gün
İŞLEVLER
Merkezî akrep ve yelkovan, saat 6
konumunda küçük saniye ibresi. Mekanik
hafızalı programlanabilir geri sayım ve
anında senkronizasyon. Hassas zaman
ayarı için “saniye senkronizasyon”
mekanizması.
OSILATÖR
Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı
KURMA MEKANIZMASI

SU GEÇIRMEZLIK

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü

100 metre / 330 fit su geçirmezlik

otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 72 saat

BİLEZİK

KADRAN

Oyster, düz üç parçalı bağlantı

Beyaz

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.

