Yacht-Master 42
Oyster, 42 mm, beyaz altın

18 kt beyaz altın Oyster
Perpetual Yacht-Master
42: siyah kadran ve
Oysterflex BİLEZİK.
Bu model, kadranı mükemmel biçimde tamamlayan çift
yöne döndürülebilir 60 dakika dereceli çerçeve, mat siyah
renkli seramik Cerachrom disk ve de cilalı kabartma
rakamlar ve dereceler ile donatılmıştır. Model, su
geçirmezliği ve dayanıklılığı sayesinde su sporları ve
bilhassa yelkencilik için ideal saattir.

ÇİF T YÖNE DÖNDÜRÜLEBİLİR
ÇERÇEVE
Mesafeyi ölçme
Yacht‑Master modelinin çift yöne döndürülebilir 60 dakika
dereceli çerçevesi değerli malzemelerden yapılır.
Kabartmalı cilalı rakamlar ve dereceler, mat ve kumlanmış
arka planda açık bir şekilde öne çıkar.

SİYAH KADR AN
Olağanüstü okunurluk
Tüm Rolex profesyonel saatler gibi Yacht-Master 42
modeli de Chromalight tekniği sayesinde her koşulda ve
bilhassa karanlıkta olağanüstü okunabilirlik sunar. Üçgen,
daire, dörtgen gibi sade formlardaki̇ geniş ibreler ve saat
imleri, uzun süre ışıltı yayan fosforlu bir malzemeyle
doldurulmuştur

18 kt beyaz 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.

OYSTERFLEX BİLEZİK
Yüksek ölçüde dayanıklı
ve uzun ömürlü
Yacht-Master modelinin Rolex tarafından geliştirilmiş ve
patentlenmiş Oysterflex bileziği, metal bileziklere sportif
bir alternatif oluşturur. Bilezik, titanyum ve nikel alaşımlı
esnek bir metal parçayla saat kasasına ve Oysterlock
güvenlik tokasına bağlıdır. Bu parçanın üzeri, çevresel
etkilere karşı çok dirençli, son derece sağlam ve saatin
kullanıcısı için tamamen etkisiz olan yüksek performanslı
siyah elastomer ile kaplıdır. Ekstra konfor için Oysterflex
bileziğin içi, saati bileğe sabitleyen, patentli, boylamasına
yastık sistemiyle donatılmıştır. Bilezik, kazara açılmaları
önleyen 18 kt beyaz altın Oysterlock güvenlik tokasıyla
tamamlanmıştır. Ayrıca yine markanın patentli tasarımı olan
Rolex Glidelock uzatma sistemi de yerleştirilmiştir. Tokanın
altına entegre edilmiş bu yaratıcı dişli mekanizma, hiçbir
alete gerek olmadan bilezik uzunluğunun yaklaşık
2,5 mm’lik artışlarla neredeyse 15 mm’ye kadar
arttırılmasını 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.

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 226659

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 42 mm, beyaz 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

42 mm

sn./gün

MALZEME

İŞLEVLER

18 kt beyaz altın

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi.

ÇERÇEVE
Çift yöne döndürülebilir 60 dakika dereceli
çerçeve, mat siyah renkli seramik

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

Cerachrom disk, cilalı kabartma rakamlar

OSILATÖR

ve dereceler

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
100 metre / 330 fit su geçirmezlik

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

BİLEZİK

KADRAN

Oysterflex

Siyah

BILEZIK MALZEMESI

AYRINTILAR

Yüksek performanslı elastomer kaplı esnek

Uzun ömürlü mavi ışıma sağlayan

metal bıçaklar

Chromalight sayesinde yüksek okunurluk

TOKA
Rolex Glidelock uzatma sistemi ile birlikte
katlanır Oysterlock güvenlik tokası

SERTIFIKA
Üstün Kronometre (COSC + kasaya
yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

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.

