
1908
39 mm, vàng kim 18 ct, phủ bóng



Perpetual 1908 có vỏ 39
mm bằng vàng kim 18
ct với dây da cá sấu.
Nắp lưng trong suốt
của mẫu đồng hồ cho
phép chiêm ngưỡng vẻ
tinh tế của bộ máy,
cũng như khả năng
xoay trục của khối dao
động.



MẶT ĐỒNG HỒ MÀU TRẮNG TINH KHIẾT

Tác phẩm nghệ thuật
thu nhỏ
Mỗi mặt đồng hồ là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ.
Màu sắc, độ phản chiếu và kết cấu bề mặt, cùng các
yếu tố trang trí và thiết kế tổng thể, tất cả mang đến
cho mỗi chiếc đồng hồ đặc trưng riêng biệt.

Rolex tự hào sở hữu toàn bộ quy trình sáng tạo và
sản xuất mặt đồng hồ hoàn mỹ, từ khâu thiết kế đến
sản xuất. Từ những bản phác thảo ban đầu cho đến
khâu kiểm nghiệm cuối cùng, bao gồm phủ màu hoặc
đính phụ kiện trang trí, quy trình bao gồm các bước



và thao tác đòi hỏi chuyên môn cụ thể. Một trong số
đó – ví dụ như bước tráng men – đã có lịch sử từ
thời kỳ đầu của ngành chế tạo đồng hồ. Một số bước
khác cần áp dụng các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn
như phún xạ Magnetron - một kỹ thuật phức tạp để
phủ màu bề mặt cho mặt đồng hồ bằng cách đặt lên
một màng phim mỏng trong môi trường chân không.
Là sự kết hợp giữa kỹ năng và công nghệ truyền
thống, việc sản xuất mặt đồng hồ Rolex gói gọn hoàn
hảo một triết lý luôn dẫn dắt thương hiệu: đó là
không ngừng tìm kiếm chất lượng và trình độ cao
nhất để đạt được kết quả lâu dài, hoàn mỹ.



VÀNH ĐỒNG HỒ DÁNG BẦU CÓ KHÍA

Vành đồng hồ đôi
Mẫu đồng hồ sang trọng và tinh tế này có vỏ mỏng
dáng bầu với vành đồng hồ có khía tinh xảo.



VÀNG KIM 18 CT

Cam kết chất lượng
xuất sắc
Bằng hoạt động tại xưởng đúc riêng của hãng, Rolex
có khả năng đúc hợp kim vàng 18 ct chất lượng cao
nhất. Theo tỷ lệ bạc, đồng, bạch kim hoặc palladium,
Rolex tạo ra được các loại vàng 18 ct: màu vàng,
hồng hoặc trắng.

Chúng được làm bằng kim loại tinh khiết nhất và
được kiểm tra tỉ mỉ trong một phòng thí nghiệm nội
bộ với thiết bị hiện đại, trước khi vàng được tạo hình
và chế tác với sự đầu tư chăm sóc chất lượng chu



đáo nhất. Rolex cam kết độ xuất sắc bắt đầu từ bước
nguyên liệu.



DÂY ĐEO ĐẲNG CẤP

Được thiết kế riêng
Mẫu Perpetual 1908 được trang bị dây đeo chất liệu
da cá sấu.

Có màu nâu hoặc đen nhám, dây đeo trang nhã này
được thiết kế riêng cho mẫu đồng hồ mới, với viền
màu xanh lá và mũi khâu đồng màu. Mẫu này được
trang bị khóa cài Dualclasp, một kiểu khóa gập kép,
chế tác từ vàng kim hoặc vàng trắng 18 ct. Nhờ kiểu
dáng được thiết kế một cách tỉ mỉ, khóa cài
Dualclasp luôn nằm ngay chính giữa cổ tay.



Thông số kỹ thuật của
1908 :
Số tham chiếu 52508

Vỏ đồng hồ

Loại
39 mm, vàng kim 18 ct, phủ bóng

Đường kính
39 mm

Vật liệu
Vàng kim

Vành đồng hồ
Dáng vòm và có khía

Núm vặn
vàng 18 ct, dáng vòm

Mặt kính
Sapphire chống trầy xước

Chống thấm nước
Khả năng chống thấm nước lên đến
mức 50m/165 feet

Bộ máy

Loại
Perpetual, máy cơ, tự lên dây

Calibre
7140, sản xuất bởi Rolex

Độ chính xác
-2/+2 giây/ngày, sau khi lắp đặt hoàn
chỉnh

Bộ dao động
Dây tóc Syloxi chất liệu silicon với
bằng sáng chế về thiết kế hình học.
Bộ giảm sốc Paraflex hiệu suất cao

Lên dây
Cơ chế tự lên dây hai chiều thông
qua Perpetual rotor

Dự trữ năng lượng
Xấp xỉ 66 tiếng



Tính năng
Kim giờ, kim phút tại trung tâm, kim
giây nhỏ tại điểm 6 giờ. Chế độ dừng
kim giây để cài đặt thời gian chính
xác

Dây đeo

Loại
Dây đeo da

Chất liệu dây đeo
Chất liệu da cá sấu

Khóa cài
Khóa gập kép Dualclasp

Mặt đồng hồ

Loại
Màu trắng tinh khiết

Chứng nhận

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



Tìm hiểu và khám
phá thêm tại
Rolex.com

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ như
nhãn hiệu Trademark, nhãn hiệu dịch
vụ, tên thương mại, kiểu dáng và bản
quyền đều được bảo hộ.

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
đồng hồ trên website hiện tại bất cứ lúc
nào.
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