Cellini Moonphase
39 mm, 18 kt Everose-goud, gepolijste afwerking

De Cellini Moonphase van
18 kt Everose-goud met
een Leren band.
Dit model is voorzien van een exclusieve weergave van de
maanfasen. De Wit wijzerplaat met een blauwe
geëmailleerde schijf op 6 uur geeft de maancyclus weer,
terwijl de volle maan wordt afgebeeld door een applique
van meteoriet.

Wit te wijzerpla at
De maan tonen
De Cellini Moonphase heeft een witte lakwijzerplaat met
een blauwe geëmailleerde schijf op 6 uur die de volle
maan en de nieuwe maan aangeeft. De volle maan wordt
afgebeeld door een applique van meteoriet, de nieuwe
maan door een zilveren ring.

Gewelfde en gekartelde
bezel
Een vleugje
voornaamheid
De ronde vorm, de klassieke diameter van 39 mm en de
kast die uitsluitend verkrijgbaar is in 18 kt goud, dat is
gegoten in Rolex’ eigen gieterij, zijn traditionele
kenmerken, terwijl de verfijnde bandaanzetten, de
gepolijste afwerking en de dubbele bezel – de een gewelfd
en de ander subtiel gekarteld – de Cellini een vleugje
voornaamheid geven. De kartels zijn een emblematisch
kenmerk van Rolex en zijn terug te vinden op de
geschroefde achterkant, die net als destijds gewelfd is.

18 kt Everose-goud
Een exclusief patent
Om de schoonheid van de roségouden horloges te
behouden, heeft Rolex een exclusieve en gepatenteerde
18 kt roségouden legering ontwikkeld die in de eigen
gieterij wordt gegoten: Everose-goud. 18 kt Everose, dat in
2005 werd geïntroduceerd, wordt gebruikt voor alle Rolex
Oyster modellen van roségoud.

Een luxueuze band
Tabakskleurig leer
De Cellini Moonphase is bevestigd aan een bruine
alligatorleren band met een Crownclasp-vouwsluiting van
18 kt Everose-goud, een primeur voor een Cellini-model.

Elegantie en klasse
Een prestigieus uurwerk
De Cellini Moonphase is voorzien van een exclusieve
weergave van de maanfasen. Het horloge heeft een witte
lakwijzerplaat met een blauwe geëmailleerde schijf op 6
uur die de volle maan en de nieuwe maan aangeeft. De
volle maan wordt afgebeeld door een applique van
meteoriet, de nieuwe maan door een zilveren ring. De
kleine wijzer op 12 uur op de subwijzerplaat geeft de
maanstand aan, terwijl de volle maan en nieuwe maan
door de maancyclus draaien. Dit model wordt aangedreven
door een automatisch mechanisch uurwerk dat volledig
vervaardigd is door Rolex. De gepatenteerde maanfasemodule van het merk is wel 122 jaar lang astronomisch
nauwkeurig.

Specificaties
Referentie 50535

MODEL KAST

UURWERK

39 mm, 18 kt Everose-goud, gepolijste

Perpetual, mechanisch, automatische

afwerking

opwinding

DIAMETER

KALIBER

39 mm

3195, Manufacture Rolex

MATERIAAL

PRECISIE

18 kt Everose-goud

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast

BEZEL

FUNCTIES

Dubbele bezel, gewelfd en gekarteld

Gecentreerde uur-, minuut- en

OPWINDKROON
Wijduitlopende schroefkroon met Rolexembleem
HORLOGEGLAS
Gewelfd saffierglas
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 50 meter

secondewijzers. Maanstand op 6 uur.
Datumaanduiding via gecentreerde wijzer
OPWINDING
Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 48 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Leren band

Wit

MATERIAAL BAND
Tabakskleurig leer
SLUITING
Crownclasp-vouwsluiting

CERTIFICERING
Superlative Chronometer (COSC + Rolexcertificering na plaatsing in horlogekast)

Ontdek meer op Rolex.com
Alle intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken,
dienstmerken, handelsnamen, modellen en auteursrechten
zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Rolex behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website te wijzigen.

