Datejust 31
Oyster, 31 mm, Oystersteel-staal en Everose-goud

Deze Oyster Perpetual
Datejust 31 van
Oystersteel-staal en
Everose-goud heef t een
auberginekleurige , met
diamanten bezet te
wijzerplaat en een
Jubilee-band.
De wijzerplaat heeft een grote VI bezet met diamanten. De
lichtreflecties op de kastzijkanten en de bandaanzetten
benadrukken het elegante profiel van de 31 mm Oysterkast, die is uitgerust met een gewelfde bezel. Esthetisch
gezien is de Datejust al jaren bij de tijd, terwijl hij aan de
codes blijft voldoen die hem, met name in de traditionele
versies, tot een van de bekendste en meest herkenbare
horloges maken.

Auberginekleurige
wijzerpla at
Een kenmerkend gezicht
De wijzerplaat is het kenmerkende ‘gezicht’ van een Rolexhorloge en het meest bepalend voor de identiteit en
afleesbaarheid van het uurwerk.

Everose Rolesor
Een samenspel van twee
metalen
Goud is gewild vanwege zijn glans en klasse. Staal
versterkt de stevigheid en betrouwbaarheid. Samen
combineren ze op een harmonieuze manier hun beste
eigenschappen. Als een waar Rolex-kenmerk werd
Rolesor vanaf het begin van de jaren 30 al gebruikt voor
Rolex-horloges. Het werd als naam gepatenteerd in 1933.
Het is een van de prominente pijlers van de Oystercollectie.

De Jubilee-band
Soepel en comfortabel
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 Jubilee, een soepele en
comfortabele metalen horlogeband met vijfdelige
schakels, werd speciaal ontworpen voor de lancering van
de Oyster Perpetual Datejust in 1945.

De Cycloop -lens
Een vergrotende lens
De Cycloop-lens is een van de meest karakteristieke en
meest herkenbare Rolex-kenmerken. De Cycloop-lens is
vernoemd naar de eenogige reus uit de Griekse
mythologie. De lens vergroot de emblematische datumaanduiding twee en een half keer, zodat hij eenvoudig is af
te lezen. Zoals elk kenmerk van een Rolex-horloge, kent
de Cycloop-lens een lange geschiedenis van innovatie,
onderzoek en ontwikkeling, en een eindeloze zoektocht
naar perfectie.

2236 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
Het kaliber 2236 is een automatisch mechanisch uurwerk
van de nieuwste generatie, dat volledig ontwikkeld en
geproduceerd is door Rolex. Het is uitgerust met een door
Rolex gepatenteerde silicium Syloxi-spiraalveer en biedt
ongekende chronometrische prestaties. De Syloxispiraalveer is ongevoelig voor magnetische velden en
biedt grote stabiliteit bij temperatuurschommelingen. Ook
bij schokken blijft hij tot 10 keer nauwkeuriger dan een
traditionele spiraalveer. Zijn gepatenteerde geometrische
vorm garandeert de regelmaat in elke stand.

Specificaties
Referentie 278241

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 31 mm, Oystersteel-staal en

Perpetual, mechanisch, automatische

Everose-goud

opwinding

OYSTER-CONSTRUCTIE

KALIBER

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

2236, Manufacture Rolex

achterkant en opwindkroon
DIAMETER
31 mm

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

MATERIAAL

Gecentreerde uur-, minuut- en

Everose Rolesor - een combinatie van

secondewijzers. Direct verspringende

Oystersteel-staal en Everose-goud

datum met snelle instelling. Secondenstop

BEZEL
Gewelfd
OPWINDKROON
Geschroefd, Twinlock tweevoudig
waterdicht systeem
HORLOGEGLAS
Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens
boven de datum
WATERDICHTHEID
Waterdicht tot 100 meter

voor nauwkeurige tijdsinstelling
OSCILLATOR
Silicium Syloxi-spiraalveer met
gepatenteerde geometrie. Performante
Paraflex-schokdempers
OPWINDING
Bidirectionele automatische opwinding via
de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 55 uur

BAND

WIJZERPLAAT

Jubilee, vijfdelige schakels

Auberginekleurig bezet met diamanten

MATERIAAL BAND

EDELSTEENZETTING

Everose Rolesor - een combinatie van

Grote VI met diamanten

Oystersteel-staal en Everose-goud
SLUITING
Verborgen Crownclasp-vouwsluiting

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