Day-Date 36
Oyster, 36 mm, emas kuning dan berlian

Oyster Perpetual DayDate 36 dalam Emas
kuning 18 karat dengan
pelat jam berwarna
sampanye , bingkai cincin
bertatahkan berlian dan
tali jam President.
Day-Date merupakan jam tangan pertama yang
menunjukkan hari dalam seminggu yang dieja penuh
ketika ia pertama kali hadir pada tahun 1956.

Bingkai Cincin
Bertatahkan Berlian
Simfoni yang berkilau
Pengatur-permata, seperti pemahat, secara halus
memahat logam mulia untuk membentuk dudukan tempat
masing-masing batu mulia akan ditempatkan secara
sempurna dengan tangan. Dengan seni dan kerajinan ahli
perhiasan, batu tersebut diletakkan serta secara hati-hati
dan disejajarkan dengan yang lain, lalu dipasang erat
dalam tempat emas atau platinumnya.

Pelat berwarna
sampanye
Wa jah yang khas
Pelat jam merupakan wajah khas jam tangan Rolex, fitur
yang paling bertanggung jawab atas identitas dan
keterbacaannya. Dicirikan oleh penanda-penanda jam
yang dibuat dari emas untuk mencegah pemudaran, setiap
pelat jam Rolex dirancang dan dibuat sendiri, sebagian
besar dengan tangan untuk memastikan kesempurnaan.

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.

Tali jam President
Penyempurna an tertinggi
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
President, dengan kaitan tiga keping semi bundar ini
diciptakan pada tahun 1956 untuk peluncuran Oyster
Perpetual Day-Date. Ia mewakili kehalusan dan
kenyamanan tertinggi dan selalu dibuat dari logam mulia
yang dipilih dengan cermat.

Tampilan Hari
Secara instan saat
tengah malam
Mula-mula dihadirkan pada tahun 1956, Day-Date adalah
yang pertama di dunia. Jam tangan pertama yang
menampilkan hari dalam seminggu dengan ejaan lengkap.
Dipakai oleh banyak pemimpin dunia, Day-Date tersedia
dengan hari yang dieja dalam banyak pilihan bahasa.

Lensa C yclops
Lensa pembesar
Lensa Cyclops adalah salah satu fitur Rolex yang paling
khas, dan salah satu yang paling mudah dikenali. Dinamai
mengikuti raksasa bermata satu dari mitologi Yunani,
lensa Cyclops memperbesar tampilan tanggal yang
simbolis dari jam tangan sebanyak dua setengah kali
lipatnya untuk pembacaan yang mudah. Di balik Cyclops,
seperti setiap fitur dari jam tangan Rolex, terdapat sejarah
penemuan, penelitian dan pengembangan, dan pencarian
akan kesempurnaan yang tiada akhirnya.

Mesin Jam 3255
Kinerja superlatif
Day-Date 36 dilengkapi dengan mesin jam generasi baru,
kaliber 3255, seluruhnya dikembangkan dan dibuat oleh
Rolex untuk tingkat kinerja yang superlatif. Mesin jam
mekanis pemuntir otomatis ini berada di barisan depan
seni pembuatan jam tangan. Sebuah demonstrasi
sempurna akan teknologi Rolex, dengan 14 paten, jam ini
menawarkan keuntungan mendasar dalam hal presisi,
cadangan daya, ketahanan terhadap guncangan dan
medan magnet, kemudahan dalam penggunaan, dan
keandalan.

Spesifikasi
Referensi 128348RBR

CANGKANG MODEL

MESIN JAM

Oyster, 36 mm, emas kuning dan berlian

Perpetual, mekanis, pemuntir otomatis

ARSITEKTUR OYSTER

KALIBER

Cangkang tengah monoblok, punggung

3255, Buatan Rolex

cangkang dan kenop pemutar disekrup
DIAMETER
36 mm

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

BAHAN

Jarum jam, menit, dan detik di tengah. Hari

Emas kuning 18 karat

dan tanggal instan di aperture, pengaturan

BINGKAI CINCIN
Tampil dengan berlian
KENOP PEMUTAR
Bersekrup, sistem kedap air ganda
Twinlock
KRISTAL
Safir tahan-gores, lensa Cyclops di atas
tanggal
KETAHANAN TERHADAP AIR
Kedap air hingga 100 meter / 330 kaki

cepat tak terbatas. Detik-henti untuk
pengaturan waktu yang presisi
OSILATOR
Per rambut Parachrom biru paramagnetik.
Peredam kejut Paraflex berkinerja tinggi
PEMUNTIRAN
Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor
Perpetual
CADANGAN DAYA
Kira-kira 70 jam

TALI JAM

PELAT JAM

President, kaitan tiga kepingan semi

Berwarna sampanye

bundar
BAHAN TALI JAM
Emas kuning 18 karat
PENGAIT
Crownclasp lipat tersembunyi

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.

