Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, emas putih

Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona ini
dalam Emas putih 18 karat,
dengan pelat jam
Tampilan hitam dengan
berlian dan tali jam
Oyster, menampilkan
bingkai cincin emas putih
18 karat dengan skala
tachymetric yang terukir.
Kronograf ini dirancang agar menjadi alat pengukur waktu
yang pamungkas bagi para pengemudi balap ketahanan.
Selama lebih dari 50 tahun setelah pembuatannya,
Cosmograph Daytona tetap berada di kelasnya sendiri di
antara kronograf-kronograf olahraga dan terus
berkembang.

Pelat hitam
Dengan penghitung
kronograf
Model ini memiliki pelat jam Tampilan hitam dengan berlian
dengan penghitung berpola spiral, penanda-penanda jam
applique emas 18 karat dan jarum-jarum jam dengan
tampilan Chromalight, bahan berpendar yang sangat
mudah terbaca.

Skala tachymetric
Kronograf berkinerja
tinggi
Dengan skala tachymetric-nya, tiga penghitung dan
tombol-tombol tekannya, Cosmograph Daytona dirancang
agar menjadi alat pengukur waktu yang pamungkas bagi
para pengemudi balap ketahanan. Bingkai cincinnya
menampilkan skala tachymetric untuk membaca
kecepatan rata-rata dengan jarak yang diberikan
berdasarkan waktu yang berlalu. Skala ini menawarkan
keterbacaan yang optimal, membuat Cosmograph
Daytona menjadi instrumen yang ideal untuk mengukur
kecepatan hingga 400 unit per jam, yang dinyatakan
dalam kilometer atau mil.

Emas putih 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.

Tali jam Oyster
Perpaduan dari bentuk
dan fungsi
Desain, pengembangan, dan produksi tali dan pengait jam
Rolex, serta pengujian ketat yang dihadapi, melibatkan
teknologi tinggi yang maju. Dan, bersama semua
komponen jam ini, kendali estetika oleh mata manusia
menjamin keindahannya yang sempurna. Tali jam Oyster
adalah perpaduan yang sempurna dari bentuk dan fungsi.
Pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1930-an, tali
jam logam yang sangat kuat dan nyaman dengan kaitan
tiga kepingan pipih dan lebar tetap menjadi tali jam yang
paling universal di dalam koleksi Oyster.

Mulai, Kendarai, Hentikan
Jam tangan perkakas
untuk balapan yang
pamungkas
Fungsi-fungsi fitur kronograf Daytona diaktifkan oleh
pendorong yang tersekrup seperti kenop pemutar saat
tidak sedang digunakan, yang menjamin kekedapan air
sampai 100 meter. Sekali tekan untuk memulai,
menghentikan, atau mengatur ulang kronograf,
menghasilkan klik yang renyah dan jernih yang
disempurnakan dengan menggunakan teknologi yang
paling maju. Para pembuat jam Rolex juga
menyempurnakan mekanisme untuk menyesuaikan
tekanan jari yang ideal pada pendorong, dan
merekayasanya untuk memberikan permulaan yang instan
dan akurat pada pencatatan waktu tanpa mengorbankan
keandalan.

Mesin Jam 4130
Kinerja superlatif
Cosmograph Daytona dilengkapi dengan kaliber 4130,
mesin jam kronograf mekanis pemuntir otomatis yang
dikembangkan dan dibuat oleh Rolex. Arsitekturnya
memasukkan jauh lebih sedikit komponen dibandingkan
kronograf standar, sehingga meningkatkan keandalan
mesin jam. Seperti halnya semua mesin jam Rolex
Perpetual, 4130 adalah sebuah kronometer Swiss
bersertifikat, gelar yang disiapkan untuk jam tangan
berpresisi-tinggi yang telah berhasil lolos uji Swiss Official
Chronometer Testing Institute (COSC). Mesin jam
kronograf ini menggunakan per rambut Parachrom,
menawarkan daya tahan yang lebih besar terhadap
guncangan dan perbedaan suhu.

Spesifikasi
Referensi 116509

CANGKANG MODEL

MESIN JAM

Oyster, 40 mm, emas putih

Perpetual, kronograf mekanis, pemuntir

ARSITEKTUR OYSTER

otomatis

Cangkang tengah monoblok, punggung

KALIBER

cangkang dan kenop pemutar disekrup

4130, Buatan Rolex

DIAMETER

PRESISI

40 mm

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

BAHAN

FUNGSI

Emas putih 18 karat

Jarum jam, menit dan detik di tengah,

BINGKAI CINCIN
Tetap, dengan skala tachymetric terukir,
dari emas putih 18 karat

jarum detik kecil di pukul 6 tepat.
Kronograf (jarum tengah) akurat hingga 1/
8 detik, penghitung 30-menit di pukul 3
tepat dan penghitung 12-jam di pukul 9

KENOP PEMUTAR

tepat. Detik-henti untuk pengaturan waktu

Bersekrup, sistem kedap air tiga tingkat

yang presisi

Triplock
KRISTAL
Safir tahan-gores

OSILATOR
Per rambut Parachrom biru paramagnetik
PEMUNTIRAN

KETAHANAN TERHADAP AIR

Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor

Kedap air hingga 100 meter / 330 kaki

Perpetual
CADANGAN DAYA
Kira-kira 72 jam

TALI JAM

PELAT JAM

Oyster, kaitan tiga kepingan pipih

Tampilan hitam dengan berlian

BAHAN TALI JAM

PENEMPATAN PERMATA

Emas putih 18 karat

Berlian dalam pengaturan emas 18 karat

PENGAIT
Pengait pengaman Oysterlock lipat dengan
kaitan perpanjangan Easylink 5 mm yang
nyaman

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.

