קוסמוגרף דייטונה
אויסטר 40 ,מ"מ ,זהב לבן

האויסטר פרפטואל קוסמוגרף דייטונה מזהב לבן  18קראט
עם לוח מחוגים מפלדה ובצבע שחור וצמיד אויסטרפלקס,
מצויד בסמגרת  Cerachromשחורה עם סולם טכימטרי.
שעון קוסמוגרף זה עוצב כמכשיר אולטימטיבי למדידת זמן עבור נהגים
במירוצי סיבולת .למעלה מ 50-שנה לאחר יצירתו ,הקוסמוגרף דייטונה
נותר בדרגה משלו בין כרונוגרפי הספורט וממשיך להיות כזה עם חלוף
העתים.

הסולם הטכימטרי
כרונוגרף בעל ביצועים גבוהים
מאפיין מרכזי בזהותו של הדגם הוא לוח המחוגים החרוט בסולם
טכימטרי למדידת מהירות ממוצעת של עד  400מיילים לשעה או קמ"ש.
לוח המחוגים השחור ,המציע שילוב של טכנולוגיה מתקדמת עם עיצוב
מעודן ,מזכיר את הדגם משנת  1965שצויד בתושבת מסגרת שחורה
מזכוכית אקרילית.

לוח מחוגים שחור מפלדה
עם מוני כרונוגרף
דגם זה מצויד בלוח מחוגים מפלדה ובצבע שחור ,עם מונים ספירליים.
הוא מעוטר עם סימוני שעות ומחוגים מזהב עם תצוגת כרומלייט ,חומר
זרחני קריא במיוחד .מחוג השניות המרכזי הנע באופן רציף מאפשר
קריאת זמן בדיוק של  1/8שנייה ,בעוד ששני המונים שעל לוח המחוגים
מציגים את הזמן שחלף בשעות ובדקות .הנהגים יכולים למפות במדויק
את זמני המסלול ואת הטקטיקה שלהם ללא כשל.

זהב  18קראט לבן
מחויבות למצוינות
רולקס מפעילה בתי יציקה ליצירת סגסוגות זהב  18קראט באיכות
הגבוהה ביותר .בהתאם לפרופורציה של הוספת כסף ,נחושת ,פלטינה או
פלדיום ,מתקבלים סוגי זהב  18קראט שונים :צהוב ,ורוד או לבן .הם
עשויים בלעדית מהמתכות הטהורות ביותר ונבדקים בקפדנות רבה
במעבדה של החברה בעזרת הציוד המשוכלל ביותר ,לפני מתן צורה
לזהב באותה מידה של תשומת לב קפדנית לאיכות .המחויבות של רולקס
למצוינות מתחילה במקור.

צמיד הOysterflex-
עמיד במיוחד
הקוסמוגרף דייטונה מצויד בצמיד אויסטרפלקס ,שפותח על ידי רולקס
ומוגן בפטנט .בליבה שלו נמצא להב מתכת אלסטית במיוחד המצופה
באלסטומר בעל ביצועים גבוהים ,חסין מאד ועמיד במיוחד בפני השפעות
הסביבה .צמיד האויסטרפלקס מצויד גם באבזם בטיחות אויסטרלוק
ובמערכת הארכה מהירה  Easylinkהמוגנת בפטנט של רולקס,
המאפשרת לעונד השעון להאריך את הצמיד בכ 5-מ"מ ,לנוחות יתר בכל
מצב.

הנע ,סע ,עצור
השעון האולטימטיבי למרוצים
פונקציות הכרונוגרף של הדייטונה מופעלות על ידי לחצנים המוברגים כמו
כתר המתיחה כשהם לא נמצאים בשימוש ,כך שהשעון עמיד למים עד
לעומק של  100מטרים .לחיצה אחת להתחלה ,לעצירה או לאיפוס של
הכרונוגרף משמיעה נקישה חדה וברורה ששוכללה באמצעות טכנולוגיה
מתקדמת ביותר .השענים של רולקס שכללו גם את המנגנון כך שיתאים
ללחץ האידיאלי של האצבעות על הלחצנים ,ובנו אותו כך שיאפשר
התחלה מיידית ומדויקת של מדידת הזמן מבלי להקריב את האמינות.

מנגנון 4130
בעל ביצועים גבוהים
הקוסמוגרף דייטונה מצויד בקליבר  ,4130מנגנון במתיחה עצמית מכני
של הכרונוגרף שפותח ומיוצר על ידי רולקס .הארכיטקטורה שלו כוללת
הרבה פחות רכיבים מהכרונוגרף הרגיל ,ולכן מציעה שיפורים באמינות
המנגנון .בדומה לכל מנגנוני הפרפטואל של רולקס ,ה 4130-הוא
כרונומטר שוויצרי עם הסמכה ,בעל חותמת איכות השמורה לשעונים
בעלי דיוק גבוה שעברו בהצלחה את הבדיקות של המכון הרשמי בשווייץ
לבדיקת כרונומטרים ) .(COSCהמנגנון של הכרונוגרף מצויד בקפיץ
 ,Parachromהמעניק עמידות גבוהה יותר מפני זעזועים ושינויי
טמפרטורה.

מפרט טכני
מספר דגם 116519LN

גוף הדגם

מנגנון

אויסטר 40 ,מ"מ ,זהב לבן

מנגנון אוטומטי ,כרונוגרף מכני ,מתיחה עצמית

ארכיטקטורת אויסטר

קליבר

גוף אמצעי היצוק כמקשה אחת ,גב גוף הניתן להברגה

 ,4130מיוצר על ידי רולקס

וכתר הברגה
קוטר
 40מ"מ

דיוק
 2+/2שניות ליום ,לאחר אטימת השעוןפונקציות

חומר

מחוגי שעות ,דקות ושניות במרכז ,מחוג שניות קטן

זהב לבן  18קראט

בשעה שש .כרונוגרף )מחוג אמצעי( עם דיוק עד לרמה

מסגרת
מסגרת  Cerachromמקרמיקה שחורה היצוקה
כמקשה אחת עם סולם טכימטרי מכויר
כתר הברגה
מערכת הברגה  Triplockבעלת נעילה משולשת
חסינה לחדירת מים
זכוכית
זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות
חסינות לחדירת מים
חסין למים עד ל 100-מטר 330/רגל

של שמינית השנייה ,מונה  30דקות בשעה שלוש
ומונה  12שעות בשעה תשע .עצירת מחוג השניות
לקביעת זמן מדויקת
מתנד
קפיץ  Parachromפאראמגנטי כחול
מתיחה
מתיחה עצמית דו כיוונית באמצעות לוח מחוגים עם
מנגנון אוטומטי
רזרבת כוח
כ 72-שעות

צמיד

לוח מחוגים

אויסטרפלקס

מפלדה ובצבע שחור

חומר הצמיד

פרטים

להבי מתכת גמישים בציפוי חומר אלסטי בעל ביצועים

תצוגת כרומלייט לקריאה קלה עם פרטים כחולים

גבוהים

הזוהרים בחושך לאורך זמן

אבזם
אבזם אויסטרלוק מתקפל עם הארכת Easylink
באורך  5מ"מ לענידה נוחה

הסמכה
) Superlative Chronometerעם אישור + COSC
תעודה מטעם רולקס לאחר ההרכבה(

מידע נוסף בRolex.com-
כל זכויות הקניין הרוחני ,כגון סימנים מסחריים ,סימני שירותים ,שמות
מסחריים ,עיצובים וזכויות יוצרים ,שמורים .דבר מהכלול באתר האינטרנט
הזה לא ניתן לשכפול ללא הרשאה בכתב .רולקס שומרת לעצמה את
הזכות לשנות בכל עת את הדגמים המופיעים באתר האינטרנט הנוכחי.

