Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, witgoud

Deze Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona van
18 kt witgoud met een
zwarte , met diamanten
bezet te wijzerpla at en
een Oysterflex-band
heef t een Zwarte
Cerachrom bezel met een
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.

Zwarte wijzerpla at
Met chronograaf tellers
Dit model heeft een zwarte, met diamanten bezette
wijzerplaat met spiraalvormige tellers, 18 kt goud
geappliqueerde uurmarkeringen en wijzers met een
Chromalight-display, gemaakt van een duidelijk zichtbaar,
lichtgevend materiaal.

De tachymetrische
scha al
Hoogwaardige
chronograaf
Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het model is
de bezel met een gevormde tachymetrische schaal om
gemiddelde snelheden te meten, tot wel 400 kilometer (of
mijl) per uur. De zwarte bezel, een prachtige combinatie
van hightech en een gestroomlijnde vormgeving, herinnert
aan het model uit 1965 dat was uitgerust met een zwarte
plexiglas bezelring.
De monoblok Cerachrom-bezel van hightech keramisch
materiaal biedt een aantal voordelen: hij is
corrosiebestendig, zo goed als krasbestendig en de kleur
wordt niet beïnvloed door UV-stralen. Deze extreem
duurzame bezel heeft ook een buitengewoon goed
leesbare tachymetrische schaal, dankzij een dun laagje
platina dat op de cijfers en de schaalverdelingen is
aangebracht met behulp van een PVD-proces. De
Cerachrom-bezel is gemaakt uit één stuk en drukt het
horlogeglas stevig vast op de middenkast, zodat de
waterdichtheid wordt gegarandeerd.

18 kt witgoud
Streven na ar
uitmuntendheid
Dankzij de eigen exclusieve gieterij heeft Rolex de unieke
mogelijkheid om zelf 18 kt goudlegeringen van de hoogste
kwaliteit te gieten. Afhankelijk van de hoeveelheid zilver,
koper, platina of palladium die wordt toegevoegd, worden
verschillende soorten 18 kt goud verkregen: geel, rosé of
wit. Ze worden gemaakt van alleen de zuiverste metalen.
Voordat het goud wordt gevormd met de grootst mogelijke
aandacht voor de kwaliteit, wordt het eerst nauwkeurig
onderzocht in een eigen laboratorium met de
allermodernste apparatuur. Het streven naar
uitmuntendheid begint bij Rolex bij de bron.

De Oysterflex-band
Uiterst bestendig en
duurzaam
De nieuwe Cosmograph Daytona is uitgerust met een
Oysterflex-band, die is ontwikkeld en gepatenteerd door
Rolex. Zijn kern bestaat uit een superelastisch metalen
blad dat is overgespoten met een hoogwaardig zwart
elastomeer, een materiaal dat bijzonder goed bestand is
tegen omgevingseffecten en zeer duurzaam is. De
Oysterflex-band is ook voorzien van een Oysterlockveiligheidssluiting en van het door Rolex gepatenteerde
Easylink snelle verlengsysteem, waarmee de drager
eenvoudig de horlogeband kan verlengen met ongeveer
5 mm, voor extra comfort onder alle omstandigheden.

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 116519LN

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 40 mm, witgoud

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 witgoud

Gecentreerde uur-, minuut- en

BEZEL
Zwarte keramische Cerachrom-bezel uit
één stuk met gevormde tachymetrische
schaal
OPWINDKROON
Geschroefd, Triplock drievoudig waterdicht
systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas

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
op 9 uur. Secondenstop voor nauwkeurige
tijdsinstelling
OSCILLATOR
Paramagnetische blauwe Parachromspiraalveer
OPWINDING

WATERDICHTHEID

Bidirectionele automatische opwinding via

Waterdicht tot 100 meter

de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 72 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Oysterflex-band

Zwart bezet met diamanten

MATERIAAL BAND

EDELSTEENZETTING

Flexibele metalen bladen overgespoten met

Diamanten in 18 kt gouden zettingen

hoogwaardig elastomeer
SLUITING
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting met
comfortabele 5 mm Easylinkverlengschakel

CERTIFICERING
Superlative Chronometer (COSC + Rolex
certificering na plaatsing horlogekast)
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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.

