Cellini Moonphase
39 mm, 18-karatowe różowe złoto Everose, wykończenie polerowane

Model Cellini Moonphase:
18-karatowe różowe
złoto Everose , Skórzany
pasek.
Ten model został wyposażony w ekskluzywną funkcję
wskazywania faz Księżyca. Kolor biały tarcza z niebieskim
emaliowanym okręgiem na godzinie 6 pozwala na odczyt
cyklu księżycowego z pełnią symbolizowaną małym
dyskiem z meteorytu.

Biała tarcza
Księżyc na tarczy
Model Cellini Moonphase ma białą lakierowaną tarczę z
niebieskim emaliowanym okręgiem na godzinie 6,
wyznaczającym pełnię i nów, przy czym tę pierwszą
symbolizuje mały dysk z meteorytu, a tę drugą – srebrny
pierścień.

Wypukły, żłobkowany
pierścień
Wyjątkowy akcent
Okrągły kształt, klasyczna 39-milimetrowa średnica tarczy
oraz koperty dostępne wyłącznie w wersji z
18-karatowego złota – odlewanego przez firmę Rolex we
własnej odlewni – są ukłonem w stronę tradycji, a
dopracowane zaczepy modelu Cellini, polerowane, gładkie
wykończenie i podwójny pierścień – jeden wypukły, drugi
subtelnie żłobkowany – akcentują jego wyjątkowość.
Charakterystyczne dla marki Rolex żłobkowanie jest
widoczne także na przykręcanym deklu, który jest
wypukły jak w dawniejszych czasach.

18-karatowe różowe
złoto Everose
Ekskluzywny patent
Aby zachować piękno zegarków z różowego złota firma
Rolex we własnej odlewni stworzyła i opatentowała
autorski, 18-karatowy stop złota: Różowe złoto Everose.
Wprowadzone w 2005 roku 18-karatowe złoto Everose
jest wykorzystywane we wszystkich modelach Rolex z
różowego złota.

Luksusowy Pasek
Skóra Tobacco
Model Cellini Moonphase posiada brązowy pasek z skóry
aligatora ze składanym zapięciem Crownclasp z
18-karatowego różowego złota Everose, po raz pierwszy
dostępnym w modelu z kolekcji Cellini.

Eleganc ja i Szlachetność
Prestiżowy czasomierz
Cellini Moonphase został wyposażony w ekskluzywną
funkcję wskazywania faz Księżyca. Ma białą lakierowaną
tarczę z niebieskim emaliowanym okręgiem na godzinie 6,
wyznaczającym pełnię i nów, przy czym tę pierwszą
symbolizuje mały dysk z meteorytu, a tę drugą – srebrny
pierścień. Fazy Księżyca odczytuje się za pomocą strzałki
znajdującej się na wysokości godziny 12, na wewnętrznej
tarczy, w miarę jak symbole pełni i nowiu obracają się w
ramach księżycowego cyklu. Sercem modelu jest
automatyczny mechanizm w całości zaprojektowany i
opracowany przez firmę Rolex, którego opatentowany
moduł będzie wskazywał fazy Księżyca przez kolejne 122
lata.

Parametry
Referencja 50535

KOPERTA

MECHANIZM

39 mm, 18-karatowe różowe złoto Everose,

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

wykończenie polerowane

się

ŚREDNICA

KALIBER

39 mm

3195, produkcji Rolex

MATERIAŁ

PRECYZJA

18-karatowe różowe złoto Everose

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

PIERŚCIEŃ
Podwójny pierścień, wypukły i żłobkowany
KORONKA
Poszerzana, dokręcana koronka z logo
Rolex
SZKIEŁKO
Wypukłe, szafirowe szkiełko

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Centralnie umieszczone wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa.
Wskaźnik faz księżyca na godzinie 6.
Wskazywanie daty za pomocą centralnie
umieszczonej wskazówki
NAKRĘCANIE

WODOODPORNOŚĆ

Dwukierunkowe samonakręcanie za

Wodoszczelność do 50 metrów / 165 stóp

pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 48 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Skórzany pasek

Kolor biały

MATERIAŁ BRANSOLETY
Skóra Tobacco
ZAPIĘCIE
Składane zapięcie Crownclasp

CERTIFIKATY
Superlative Chronometer (COSC +
wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po
umieszczeniu mechanizmu w kopercie)

Odkryj i dowiedz się
więcej na Rolex.com
Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy
handlowe, znaki towarowe, wzornictwo, znaki graficzne i
prawa autorskie są zastrzeżone. Żadna część niniejszej
strony internetowej nie może być używana lub
reprodukowana bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie
modeli prezentowanych na tej stronie.

