Yacht-Master 37
Oyster, 37 mm, Oystersteel và bạch kim

Đồng hồ Oyster Perpetual YachtMaster 37 bằng thép Oystersteel và
bạch kim với dây đeo Oyster.
Mẫu đồng hồ này đi kèm mặt số slate và vành đồng hồ xoay
hai chiều bằng chất liệu bạch kim với vạch chia 60 phút và
các chữ số . Khả năng chống thấm nước và chất lượng bền
bỉ của mẫu này khiến nó trở thành chiếc đồng hồ lý tưởng
cho các môn thể thao dưới nước nói chung và bộ môn đua
thuyền nói riêng.

VÀNH ĐỒNG HỒ XOAY HAI CHIỀU
Đếm giờ từng khoảng cách
Vành đồng hồ xoay hai chiều với mặt số chia độ 60 phút của
Yatch-Master được làm bằng vật liệu quý. Số và vạch chia độ
nổi bật giữa nền đã qua xử lý làm mờ, phủ cát lấp lánh.

MẶT ĐỒNG HỒ MÀU XÁM ĐEN
Mức độ dễ đọc vượt trội
Giống với tất cả các phiên bản đồng hồ Chuyên dụng của
Rolex, Yacht-Master 37 mang lại sự rõ nét đặc biệt trong bất
kỳ tình huống nào, đặc biệt trong bóng đêm, nhờ vào hiển thị
Chromalight của đồng hồ. Các kim giờ và điểm báo giờ lớn
hình dạng đơn giản - hình tam giác, hình tròn, hình chữ chật được phủ một loại chất liệu phát quang phát ra ánh sáng bền
bỉ.

ROLESIUM
Sự kết hợp huyền thoại
Nhiều đồng hồ Rolex với sự kết hợp có sẵn huyền thoại của
vàng vàng, vàng trắng hoặc vàng Everose và thép được biết
đến với tên gọi là Rolesor, nhưng Rolesium là một sáng tạo
đặc biệt dành cho Yacht-Master. Trong khi vỏ và dây đeo
đồng hồ được làm từ thép Oystersteel gồ ghề, vành đồng hồ
của các phiên bản Rolesium được làm từ bạch kim, tạo nên
màu bạc trắng với độ sáng rực rỡ, mang lại cảm giác không
thể nhầm lẫn của sự đẳng cấp.

DÂY ĐEO ĐỒNG HỒ OYSTER
Thiết kế giả kim hoàn hảo về cả kiểu
dáng lẫn chức năng
Dây đeo đồng hồ Oyster là một kiệt tác nghệ thuật về cả hình
thức, tính năng, thẩm mỹ và công nghệ, được thiết kế thỏa
mãn tiêu chí mạnh mẽ và thoải mái. Thiết kế được trang bị
khóa Oysterclock hỗ trợ ngăn chặn việc bung khóa bất ngờ,
cùng với sản phẩm khớp nối giãn tiện dụng Easylink độc
quyền của Rolex. Hệ thống khéo léo này cho phép người sử
dụng tăng chiều dài dây đeo thêm khoảng 5 mm, tạo thêm sự
thoải mái trong bất kỳ trường hợp nào.

ỐNG KÍNH CYCLOPS
Ống kính phóng đại
Ống kính Cyclops là một trong những đặc điểm nổi bật nhất
của chiếc đồng hồ Rolex, và một trong những tính năng dễ
nhận biết nhất. Được đặt tên theo người khổng lồ một mắt
của thần thoại Hy Lạp, ống kính Cyclops phóng đại ngày biểu
tượng của đồng hồ hiển thị hai lần rưỡi cho việc đọc dễ dàng
hơn. Đằng sau Cyclops, giống như mọi tính năng của chiếc
đồng hồ Rolex, đều nằm trong lịch sử phát minh, nghiên cứu
và phát triển, đều tìm kiếm đến sự hoàn hảo vô tận.

BỘ CHUYỂN ĐỘNG 2236
Hiệu suất tối ưu
Bộ chuyển động cơ học tự lên dây với chế độ hiển thị màn
hình ngày này được sản xuất hoàn toàn bởi Rolex và khai
trương một thế hệ máy mới. Thiết kế và chất lượng của nó
đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy có một không hai. Giống
như tất cả các bộ chuyển động Rolex Perpetual, 2236 đã đạt
chứng nhận độ chuẩn xác của Thụy Sỹ, một chỉ định dành
cho đồng hồ có độ chuẩn xác cao đã trải qua các bài kiểm tra
của Viện Kiểm định Đồng hồ Chronometer Thụy Sĩ (COSC).

Thông số kỹ thuật
Số tham chiếu 268622

VỎ ĐỒNG HỒ

BỘ CHUYỂN ĐỘNG

Oyster, 37 mm, Oystersteel và bạch kim

Perpetual, máy cơ, tự lên dây

CẤU TRÚC OYSTER

CALIBRE

Vỏ chính đơn khối, nút vặn nắp lưng và nút

2236, Nhà sản xuất Rolex

chỉnh lên dây
ĐƯỜNG KÍNH
37 mm

ĐỘ CHÍNH XÁC
-2/+2 giây/ngày, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
CHỨC NĂNG

CHẤT LIỆU

Kim giờ, kim phút và kim giây chính. Hiển thị

Rolesium - hỗn hợp thép Oystersteel và bạch

ngày ngẫu nhiên với tùy chỉnh nhanh. Cơ chế

kim

ngừng chỉnh để điều chỉnh thời gian chính

VÀNH ĐỒNG HỒ

xác

Bạch kim xoay 2 chiều chia vạch 60 phút với

BỘ DAO ĐỘNG

số nổi

Dây tóc Syloxi chất liệu silicon với bằng sáng

NÚM VẶN LÊN DÂY
Xoắn vít, hệ thống chống thấm nước 3 tầng
Triplock
MẶT KÍNH ĐỒNG HỒ

chế về thiết kế hình học. Công nghệ Paraflex
chống sốc cao
SỰ LÊN DÂY
Tự lên dây cót 2 chiều qua Perpetual rotor

Sapphire chống trầy xước, ống kính cyclops

DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG

ở trên hiển thị ngày tháng

Xấp xỉ 55 tiếng

CHỐNG THẤM NƯỚC
Khả năng chống thấm nước lên đến mức
100m/330 feet

DÂY ĐEO

MẶT ĐỒNG HỒ

Oyster, mối nối ba mảnh dạng phẳng

Màu xám đá phiến

CHẤT LIỆU DÂY ĐEO

CHI TIẾT

Oystersteel

Hiển thị Chromalight độ rõ nét ưu việt với ánh

KHÓA
Khóa gập an toàn Oysterlock với mối nối giãn
Easylink 5 mm tiện dụng

CHỨNG NHẬN
Superlative Chronometer (chứng nhận COSC
+ Rolex sau khi lắp vỏ)

sáng phát quang xanh bền lâu

Tìm hiểu và khám phá thêm tại
Rolex.com
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, nhãn hiệu
dịch vụ, tên thương mại, kiểu dáng và bản quyền đều được
bảo vệ. Không được sao chép bất cứ thông tin gì trên website
này nếu chưa được sự cho phép. Rolex có quyền thay đổi
các mẫu đính kèm trên trang web hiện tại vào bất kỳ lúc nào.

