Cellini Moonphase
39 mm, emas Everose 18 karat, tampilan terpoles

Cellini
Moonphase dalam Emas
Everose 18 karat dengan
sebuah Tali kulit.
Model ini menampilkan sebuah tampilan yang eksklusif
dari berbagai fase pada bulan. Pelat Putih dengan cakram
enamel biru pada posisi pukul 6 menunjukkan siklus bulan,
bulan purnama digambarkan dengan applique meteor.

Pelat putih
Menampilkan bulan
Cellini Moonphase memiliki pelat lacquer putih dengan
sebuah cakram yang dilapisi dengan warna biru di pukul 6
tepat, menunjukkan bulan purnama dan bulan yang baru,
bulan purnama tersebut digambarkan dengan sebuah
applique meteorit dan bulan yang baru digambarkan
dengan sebuah cincin berwarna perak.

Bingkai Cincin Berkubah
dan Beralur
Sentuhan yang khas
Bentuknya yang bulat dan diameter 39 mm yang klasik,
dan cangkang-cangkang yang tersedia secara eksklusif
dalam emas 18 karat – dicetak oleh Rolex di pabrik
pengecorannya sendiri – merupakan simbol tradisi,
sedangkan lug yang halus, hasil akhir yang dipoles dan
bingkai cincin ganda dari Cellini ini – satu berkubah dan
yang lainnya beralur halus – menambahkan sebuah
sentuhan khusus. Sebuah fitur Rolex yang simbolis, alur
juga hadir pada punggung cangkang yang disekrupkan,
yang dibentuk seperti pada saat era lampau.

Emas Everose 18 karat
Paten yang eksklusif
Untuk mempertahankan keindahan jam tangan emas
merah mudanya, Rolex membuat dan mematenkan
paduan emas merah muda 18 karat yang eksklusif dan
dicetak dalam pabrik pengecorannya sendiri: Emas
Everose. Diperkenalkan pada tahun 2005, Everose 18
karat digunakan pada semua model Rolex Oyster
berbahan emas merah muda.

Tali mewah
Tali kulit tobacco
Cellini Moonphase dipasangkan dengan tali kulit buaya
yang berwarna cokelat dengan sebuah Crownclasp lipat
dalam emas Everose 18 karat, yang pertama untuk sebuah
model Cellini.

Keanggunan dan
Kebangsawanan
Jam tangan prestisius
Cellini Moonphase menampilkan sebuah tampilan yang
eksklusif dari berbagai fase pada bulan. Jam ini memiliki
pelat lacquer putih dengan sebuah cakram yang dilapisi
dengan warna biru di posisi pukul 6 tepat, menunjukkan
bulan purnama dan bulan yang baru, bulan purnama
tersebut digambarkan dengan sebuah applique meteorit
dan bulan yang baru digambarkan dengan sebuah cincin
berwarna perak. Fase bulan dibaca melalui indikator yang
ditampilkan di posisi pukul 12 tepat di sub-pelat, seiring
dengan munculnya bulan purnama dan bulan yang baru
berotasi melalui siklus bulan. Model ini ditenagai oleh
sebuah mesin jam mekanis pemuntir otomatis yang
sepenuhnya dibuat oleh Rolex, yang modul dari fase bulan
yang dipatenkannya akurat secara astronomis hingga 122
tahun.

Spesifikasi
Referensi 50535

CANGKANG MODEL

MESIN JAM

39 mm, emas Everose 18 karat, tampilan

Perpetual, mekanis, pemuntir otomatis

terpoles
DIAMETER
39 mm
BAHAN
Emas Everose 18 karat

KALIBER
3195, Buatan Rolex
PRESISI
-2/+2 detik/hari, setelah ditutup cangkang
FUNGSI

BINGKAI CINCIN

Jarum jam, menit, dan detik di tengah. Fase

Bingkai cincin ganda, berkubah, dan

bulan di pukul 6 tepat. Tampilan tanggal

beralur

melalui jarum di tengah

KENOP PEMUTAR

PEMUNTIRAN

Kenop pemutar bersekrup melebur dengan

Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor

lambang Rolex

Perpetual

KRISTAL

CADANGAN DAYA

Kristal safir berkubah

Kira-kira 48 jam

KETAHANAN TERHADAP AIR
Kedap air hingga 50 meter / 165 kaki

TALI JAM

PELAT JAM

Tali kulit

Putih

BAHAN TALI JAM
Kulit tembakau
PENGAIT
Crownclasp lipat

SERTIFIKASI
Kronometer Superlatif (COSC + sertifikasi
Rolex setelah ditutup cangkang)

Jela jahi 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.

