Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, emas kuning dan berlian

Oyster Perpetual LadyDatejust ini dalam Emas
kuning 18 karat
menampilkan pelat jam
Berlian dalam
pengaturan emas 18 karat
dan tali jam President.
Pantulan cahaya di sisi cangkang dan lug menyoroti profil
anggun cangkang Oyster 28 mm, yang dipasangi dengan
bingkai cincin bertatahkan berlian. Jam tangan feminin
yang klasik dari Rolex, Lady-Datejust berada di garis
keturunan Datejust, model simbolis yang sering disebutsebut sebagai simbol gaya dan pencatat waktu yang
tepat.

Lapisan Ker ang Mutiara
Menekankan keindahan
alami
Secara alamiah, lapisan kerang mutiara penuh misteri dan
kejutan. Tergantung pada tempat asalnya, warnanya bisa
merah muda, putih, hitam, atau kuning. Kerang mutiara
berbeda-beda dalam warna, kerapatan, dan strukturnya
sesuai dengan bagian cangkang dari mana mutiara
diambil.

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. Selain kualitas
dasar bebatuannya, beberapa kriteria lainnya juga
berperan dalam penempatan permata Rolex yang indah:
penyelarasan tinggi permata yang tepat, orientasi dan
posisinya, keteraturan, kekuatan dan proporsi dari
penempatannya, serta penyelesaian akhir dari pengerjaan
logam yang rumit. Simfoni cemerlang untuk meningkatkan
jam tangan dan memikat pemakainya.

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
Lady-Datejust ini ditawarkan dengan tali jam President
yang prestisius. Selalu terbuat dari emas atau platinum
padat, tali jamnya memanfaatkan kaitan yang tersembunyi
di bawah bingkai cincin, yang memastikan kesinambungan
yang tampak mulus antara tali jam dengan cangkang.
Crownclasp tersembunyi generasi baru, dibuka dengan
kenop Rolex berengsel, menambahkan sentuhan akhir
estetika dan fungsional pada tali jam mewah ini.

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 2236
Kinerja superlatif
Kaliber 2236 merupakan mesin jam mekanis pemuntir
otomatis generasi baru yang sepenuhnya dikembangkan
dan dibuat oleh Rolex. Dipasangkan dengan per rambut
Syloxi yang dibuat dari silikon dan dipatenkan oleh Rolex,
ia menawarkan tingkat kinerja kronometer yang superlatif.
Tidak peka terhadap medan magnet, per rambut Syloxi
menawarkan kestabilan yang tinggi terhadap perubahan
suhu dan masih memiliki ketepatan hingga 10 kali lipat
dibandingkan per rambut tradisional apabila terkena
guncangan. Geometrinya yang dipatenkan memastikan
keteraturannya di posisi apa pun.

Spesifikasi
Referensi 279138RBR

CANGKANG MODEL

MESIN JAM

Oyster, 28 mm, emas kuning dan berlian

Perpetual, mekanis, pemuntir otomatis

ARSITEKTUR OYSTER

KALIBER

Cangkang tengah monoblok, punggung

2236, Buatan Rolex

cangkang dan kenop pemutar disekrup
DIAMETER
28 mm

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

BAHAN

Jarum jam, menit, dan detik di tengah.

Emas kuning 18 karat

Tanggal instan dengan pengaturan cepat.

BINGKAI CINCIN
Tampilan dengan 44 berlian potongan
brilian
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

Detik-henti untuk pengaturan waktu yang
presisi
OSILATOR
Per rambut Syloxi dari silikon dengan
geometri yang dipatenkan. Peredam
guncangan Paraflex berkinerja tinggi
PEMUNTIRAN
Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor
Perpetual
CADANGAN DAYA
Kira-kira 55 jam

TALI JAM

PELAT JAM

President, kaitan tiga kepingan semi

Tampilan lapisan kerang mutiara putih

bundar

dengan berlian

BAHAN TALI JAM

PENEMPATAN PERMATA

Emas kuning 18 karat

Berlian dalam pengaturan emas 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.

