Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, Everose-goud

Deze Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona van
18 kt Everose-goud met
een Sundust, met
diamanten bezet te
wijzerplaat en een
Oyster-band heef t een 18
kt Everose-gouden bezel
met een ingegraveerde
tachymetrische schaal .
Deze chronograaf is ontworpen als het ultieme tijdmeetinstrument voor enduranceracers. Meer dan vijftig jaar na
zijn creatie blijft de Cosmograph Daytona een klasse apart
binnen de sportchronografen en blijft hij zich verder
ontwikkelen.

Sundust-wijzerpla at
Horlogemakerstechniek
De gezonnestraalde afwerking zorgt voor subtiele
lichtreflecties op veel wijzerplaten in de Oyster Perpetualcollectie. Hij wordt verkregen door middel van meesterlijke
borsteltechnieken, waarbij groeven worden gekerfd die
vanaf het midden van de wijzerplaat naar buiten toe lopen.

De tachymetrische
scha al
Hoogwaardige
chronograaf
Met zijn tachymetrische schaal, zijn drie tellers en zijn
pushers is de Cosmograph Daytona het ultieme tijdmeetinstrument voor enduranceracers. De bezel is voorzien van
een tachymetrische schaal waarmee de gemiddelde
snelheid over een bepaalde afstand kan worden afgelezen,
op basis van de verstreken tijd. Dankzij de uitstekend
afleesbare schaal is de Cosmograph Daytona het ideale
instrument voor het meten van snelheden (uitgedrukt in
kilometer of mijl) tot 400 eenheden per uur.

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.

De Oyster-band
Balans van vorm en
functie
Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van Rolexhorlogebanden en -sluitingen, alsmede de strenge tests
waar zij aan worden onderworpen, vereisen geavanceerde
hightech. En zoals bij alle onderdelen van het horloge,
garanderen esthetische controles door het menselijk oog
een onberispelijke schoonheid. De Oyster-band is een
perfecte balans van vorm en functie. Deze bijzonder
robuuste en comfortabele stalen band met zijn brede,
platte, driedelige schakels, die eind jaren 30 werd
geïntroduceerd, blijft de meest universele horlogeband van
de Oyster-collectie.

Starten, rijden, stoppen
Het ultieme
multifunctionele
coureurshorloge
De chronograaffuncties van de Daytona worden
geactiveerd door pushers die net als de opwindkroon
worden vastgeschroefd als ze niet gebruikt worden, en
daarmee een waterdichtheid tot op 100 meter diepte
garanderen. Bij een druk op de knop om de chronograaf te
starten, te stoppen of te resetten, hoort de gebruiker een
scherpe, duidelijke klik die geperfectioneerd is met behulp
van de meest geavanceerde technologie. De
horlogemakers van Rolex hebben ook het mechanisme
voor de ideale vingerdruk op de pushers geperfectioneerd
en hebben die zodanig gemaakt dat een directe en
nauwkeurige start voor de timing mogelijk is zonder dat
dat ten koste gaat van de betrouwbaarheid.

4130 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
De Cosmograph Daytona is uitgerust met kaliber 4130,
een door Rolex ontwikkeld en geproduceerd mechanisch
chronograafuurwerk met een automatisch opwindsysteem.
De constructie bevat veel minder onderdelen dan een
standaard chronograaf, waardoor het uurwerk nog
betrouwbaarder wordt. Net als alle Rolex Perpetualuurwerken, is kaliber 4130 een gecertificeerde Zwitserse
chronometer. Dit is een aanduiding die is voorbehouden
aan extreem nauwkeurige horloges die met goed gevolg
de testen van het COSC (het Zwitserse officiële
testinstituut voor chronometers) hebben doorstaan. Het
heeft een Parachrom-spiraalveer, die beter bestand is
tegen schokken en temperatuurverschillen.

Specificaties
Referentie 116505

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, Everose-goud

Perpetual, mechanische chronograaf,

OYSTER-CONSTRUCTIE

automatische opwinding

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

4130, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

40 mm

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

MATERIAAL

FUNCTIES

18 kt Everose-goud

Gecentreerde uur-, minuut- en

BEZEL
Vast, met ingegraveerde tachymetrische
schaal, in 18 kt Everose-goud

secondewijzers, kleine secondewijzer op
6 uur. Chronograaf (gecentreerde wijzer)
nauwkeurig tot op 1/8 van een seconde,
30-minutenteller op 3 uur en 12-uurteller

OPWINDKROON

op 9 uur. Secondenstop voor nauwkeurige

Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht

tijdsinstelling

systeem

OSCILLATOR

HORLOGEGLAS

Paramagnetische blauwe Parachrom-

Krasbestendig saffierglas

spiraalveer

WATERDICHTHEID

OPWINDING

Waterdicht tot 100 meter

Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 72 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oyster, platte driedelige schakels

Sundust bezet met diamanten

MATERIAAL BAND

EDELSTEENZETTING

18 kt Everose-goud

8 uurmarkeringen met baguette-geslepen

SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met

diamanten, 3 uurmarkeringen met
diamanten op 3, 6 en 9 uur.

comfortabele 5 mm Easylink-

DETAILS

verlengschakel

Wijzerplaat met kleine ‘snailed’ tellers

CERTIFICERING
Superlative Chronometer (COSC + Rolex
certificering na plaatsing 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.

