
1908
39 mm, emas kuning 18 karat, tampilan

terpoles



Perpetual 1908
menampilkan case 39
mm dalam Emas kuning
18 karat dengan sebuah
tali kulit buaya Bagian
belakangnya yang
transparan
memungkinkan estetika
yang halus dari mesin
jam ini untuk dikagumi,
serta putaran poros dari
bandul.



Dial putih pekat

Karya seni miniatur
Setiap dial adalah karya seni miniatur. Warna,

pantulan, dan tekstur permukaan, bersama

dengan elemen dekoratif dan desain keseluruhan

memberikan karakter intrinsik pada jam tangan ini.

Rolex menguasai semua aspek dari penciptaan

dan pembuatan dial jam secara internal. Dari

sketsa awal hingga pemeriksaan akhir, termasuk

pewarnaan atau penerapan ornamen-ornamen,

prosesnya melibatkan serangkaian langkah dan

operasi yang membutuhkan keahlian khusus.

Beberapa dari profesi ini – enamelling, misalnya –



sudah ada sejak awal pembuatan jam. Lainnya

melekat pada penggunaan teknologi mutakhir,

seperti magnetron sputtering, teknik rumit untuk

mewarnai permukaan dial jam dengan menyimpan

lapisan tipis bahan di dalam lingkungan vakum.

Pertemuan keterampilan dan teknologi tradisional,

pembuatan dial jam Rolex dengan sempurna

merangkum filosofi yang memandu Rolex: mencari

tingkat kualitas tertinggi untuk mencapai hasil

yang sempurna dan tahan lama.



Bezel berkubah dan beralur

Bezel terbagi
Jam tangan yang elegan dan bersahaja ini

menampilkan case ramping dengan bezel yang

sebagian cembung dan sebagian beralur halus –

bagian bawah diberi alur yang elegan dan bagian

atasnya cembung.



Emas kuning 18 karat

Komitmen untuk
keunggulan
Dengan mengoperasikan pabrik pengecoran

eksklusifnya sendiri, Rolex memiliki kemampuan

tak tertandingi untuk mencetak emas campuran

18 karat dengan kualitas terbaik. Sesuai dengan

proporsi perak, tembaga, platinum, atau paladium

yang ditambahkan, jenis-jenis emas 18 karat yang

berbeda diperoleh: kuning, merah muda atau

putih.



Jenis-jenis emas tersebut dibuat hanya dengan

logam paling murni dan diperiksa secara cermat di

dalam laboratorium perusahaan dengan peralatan

tercanggih, sebelum emas dirupakan dan dibentuk

dengan perhatian cermat yang sama demi

kualitas. Komitmen Rolex pada keunggulan

dimulai dari sumbernya.



Rantai jam mewah

Dirancang secara
individual
Perpetual 1908 dipasangkan pada tali jam kulit

buaya.

Matt brown atau matt black, tali jam elegan ini

dirancang secara individual untuk jam tangan

baru, dengan lapisan hijau dan jahitan “tone-on-

tone”. Dilengkapi dengan Dualclasp, sebuah

pengait lipat ganda, dari emas kuning atau emas

putih 18 karat. Berkat bentuknya yang dirancang



dengan hati-hati, Dualclasp selalu berada di

tengah pergelangan tangan.



Selengkapnya 1908
rincian teknis
Referensi 52508

Case model

Jenis
39 mm, emas kuning 18 karat,

tampilan terpoles

Diameter
39 mm

Bahan
Emas kuning

Bezel
Cembung dan beralur

Crown pemuntir
18 karat emas, cembung

Kristal
Safir tahan-gores

Ketahanan Terhadap Air
Kedap air hingga 50 meter / 165

kaki

Mesin Jam

Jenis
Perpetual, mekanis, pemuntir

otomatis

Kaliber
7140, buatan Rolex

Ketepatan
-2/+2 detik/hari, setelah ditutup

cangkang

Osilator
Hairspring Syloxi dari silikon

dengan geometri yang dipatenkan.

Peredam kejut Paraflex berkinerja

tinggi

Pemuntiran
Pemuntir otomatis dua arah melalui

rotor Perpetual



Cadangan daya
Kira-kira 66 jam

Fungsi
Jarum jam dan menit di tengah,

jarum detik kecil pada jam 6 tepat.

Penghenti detik untuk pengaturan

waktu yang tepat

Rantai Jam

Jenis
Tali kulit

Bahan Rantai Jam
Kulit buaya

Pengait
Dualclasp lipat ganda

Dial

Jenis
Putih pekat

Sertifikasi

Jenis
Kronometer Superlatif (COSC +

sertifikasi Rolex setelah ditutup

casing)



Jelajahi dan
temukan
selengkapnya di
Rolex.com

Semua hak kekayaan intelektual seperti
merek dagang, nama dagang,
rancangan, dan hak cipta dilindungi.

Segala sesuatu yang terkandung di

dalam situs web ini tidak boleh

direproduksi tanpa izin yang tertulis.

Rolex berhak sewaktu-waktu

memodifikasi model yang ditampilkan di

situs web ini.
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