Day‑Date 36
Oyster, 36 mm, geelgoud

De Oyster Perpetual
Day‑Date 36 van 18 kt
geelgoud met een
schaduwgroene , met
diamanten bezet te
wijzerplaat, een
gekartelde bezel en een
President-band.
Toen de Day-Date voor het eerst werd gepresenteerd in
1956, was het het eerste horloge waarop de naam van de
dag van de week volledig werd uitgeschreven.

Schaduwgroene
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.

De gekartelde bezel
Een t ypisch kenmerk van
Rolex
De gekartelde bezel van Rolex maakt het onderscheid.
Oorspronkelijk waren de kartels van de Oyster-bezel een
functioneel element: ze dienden om de bezel aan de kast
vast te kunnen schroeven en zo het horloge waterdicht te
maken. Daarom waren de kartels identiek aan die op de
achterkant van het horloge, die eveneens op de kast werd
vastgeschroefd voor de waterdichtheid. Hiervoor werd
specifiek Rolex-gereedschap gebruikt. Na verloop van tijd
kregen de kartels echter een meer esthetische functie, en
werden ze een kenmerk van een echte Rolex.
Tegenwoordig is de gekartelde bezel een teken van
onderscheid, op deze Day‑Date 36 is hij van goud.

18 kt geelgoud
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 President-band
Absolute finesse
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 President-band met
halfronde driedelige schakels werd ontwikkeld in 1956
voor de lancering van de Oyster Perpetual Day-Date. Hij
staat voor ultiem raffinement en comfort en is gemaakt
van zorgvuldig geselecteerde edelmetalen.

Daga anduiding
Precies om middernacht
De Day-Date, die oorspronkelijk in 1956 werd
gepresenteerd, was een wereldprimeur. Het was het eerste
horloge waarop de naam van de dag van de week volledig
werd uitgeschreven. De Day-Date, in het verleden en het
heden gedragen door vele wereldleiders, is leverbaar met
een dagaanduiding in diverse talen.

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.

3255 uurwerk
Voortreffelijke
prestaties
De Day-Date 36 is uitgerust met een uurwerk van de
nieuwste generatie, kaliber 3255, dat volledig is
ontwikkeld en geproduceerd door Rolex, voor een
ongeëvenaard prestatieniveau. Dit automatische
mechanische uurwerk loopt voorop wat betreft horlogevakmanschap. Dit voortreffelijke staaltje Rolex-techniek,
met 14 patenten, biedt grote voordelen op het gebied van
precisie, gangreserve, schokbestendigheid, magnetisme,
gebruiksgemak en betrouwbaarheid.

Specificaties
Referentie 128238

MODEL KAST

UURWERK

Oyster, 36 mm, geelgoud

Perpetual, mechanisch, automatische

OYSTER-CONSTRUCTIE

opwinding

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde

KALIBER

achterkant en opwindkroon

3255, Manufacture Rolex

DIAMETER

PRECISIE

36 mm

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

MATERIAAL

FUNCTIES

18 kt geelgoud

Gecentreerde uren-, minuten- en

BEZEL
Gekarteld
OPWINDKROON
Geschroefd, Twinlock tweevoudig
waterdicht systeem

secondewijzers. Direct verspringende dag
en datum in openingen, onbeperkte snelle
instelling. Secondenstop voor nauwkeurige
tijdsinstelling
OSCILLATOR
Paramagnetische blauwe Parachrom-

HORLOGEGLAS

spiraalveer. Performante Paraflex-

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens

schokdempers

boven de datum

OPWINDING

WATERDICHTHEID

Bidirectionele automatische opwinding via

Waterdicht tot 100 meter

de Perpetual rotor
GANGRESERVE
Ongeveer 70 uur

BAND

WIJZERPLAAT

President, halfronde driedelige schakels

Schaduwgroen bezet met diamanten

MATERIAAL BAND

EDELSTEENZETTING

18 kt geelgoud

Diamanten in 18 kt gouden zettingen en

SLUITING
Verborgen Crownclasp-vouwsluiting

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

baguette-geslepen diamanten op 6 en 9
uur
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