Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, stal Oystersteel

Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona:
Stal Oystersteel , Kolor
czarny tarcza ,
bransoleta Oyster,
pierścień Czarny
Cerachrom ze skalą
tachometryczną .
Ten chronograf został zaprojektowany jako profesjonalne
narzędzie dla kierowców wyścigów wytrzymałościowych.
Ponad pięćdziesiąt lat po premierze modelu Cosmograph
Daytona jest niezmiennie uznawany za ponadczasowy
czasomierz i klasę samą w sobie wśród chronografów
sportowych .

Skala tachometryczna
Chronograf o wysokich
parametrach
Kluczowym elementem decydującym o tożsamości tego
modelu jest odlana bezpośrednio w pierścieniu
tachometryczna skala, pozwalającą na pomiar prędkości
do 400 kilometrów lub mil na godzinę. Jako połączenie
zaawansowanej technologii z elegancją, czarny pierścień
jest przypomnieniem modelu z 1965 roku, którego
pierścień był wyposażony w czarną pleksiglasową
wkładkę.

Tarcza czarna
Z licznikami chronografu
Tarcza Kolor czarny z licznikami, złotymi znacznikami
godzin oraz wskazówkami pokrytymi luminescencyjną
substancją Chromalight emitującą długotrwałe
podświetlenie. Centralna wskazówka sekundowa
umożliwia odczytu czasu z dokładnością do 1/8 sekundy,
a dwa dodatkowe liczniki odmierzają upływające godziny i
minuty. Kierowcy mogą bezbłędnie śledzić swój czas i
kontrolować taktykę jazdy.

Stal Oystersteel
Szczególna
wy trzymałość na korozję
Firma Rolex używa stali Oystersteel w stalowych wersjach
kopert zegarków. Opracowana specjalnie dla marki stal
Oystersteel należy do rodziny 904L, stopów najczęściej
wykorzystywanych w branży zaawansowanych
technologii, a także w przemyśle lotniczym i chemicznym,
gdzie maksymalna odporność na korozję ma kluczowe
znaczenie. Stal Oystersteel jest wyjątkowo wytrzymała, a
po wypolerowaniu prezentuje się wyjątkowo, zachowując
piękny wygląd nawet w najtrudniejszych warunkach.

Br ansoleta Oyster
Alchemia formy i funkcji
Projekt, opracowanie i produkcja bransolet i zapięć Rolex,
podobnie jak testy, którym są poddawane, wymagają
wysoce zaawansowanych technologii. Tak jak w
przypadku wszystkich elementów zegarka, to poczucie
estetyki ludzkiego oka gwarantuje nieskazitelne piękno.
Bransoleta Oyster stanowi perfekcyjne połączenie formy z
funkcjonalnością. Wprowadzona na rynek pod koniec lat
30. XX wieku ta wyjątkowo wytrzymała i komfortowa
metalowa bransoleta z szerokimi, płaskimi
trójelementowymi ogniwami pozostaje najbardziej
uniwersalną bransoletą w kolekcji Oyster.

Start, Jazda , Stop
Na jlepsze narzędzie dla
kierowców wyścigow ych
Funkcje chronografu w modelu Daytona uruchamia się za
pomocą przycisków, które można dokręcić jak koronkę,
gdy nie są używane, co gwarantuje wodoszczelność
czasomierza do 100 metrów. Jedno naciśnięcie, aby
uruchomić, zatrzymać lub wyzerować chronograf emituje
wyraziste kliknięcie, które zostało dopracowane za
pomocą najbardziej zaawansowanych technologii.
Zegarmistrzowie z firmy Rolex dopracowali również
mechanizm w taki sposób, aby dopasować go do
najodpowiedniejszego nacisku palców na przyciski oraz
sprawili, że chronograf uruchamia się natychmiastowo i
precyzyjnie, bez negatywnego wpływu na niezawodność
zegarka.

Mechanizm 4130
Doskonałe parametry
Zegarek Cosmograph Daytona jest wyposażony w kaliber
4130, samonakręcający się automatyczny mechanizm
opracowany i produkowany przez firmę Rolex. Jest
zbudowany ze zdecydowanie mniejszej ilości elementów
niż standardowe chronografy, co potęguje jego solidność i
precyzję. Podobnie jak w przypadku wszystkich
mechanizmów Rolex Perpetual, 4130 jest certyfikowanym
szwajcarskim chronometrem. Nazwa ta jest
zarezerwowana dla precyzyjnych zegarków, które
pomyślnie przeszły testy Szwajcarskiego Instytutu Testów
Chronometrycznych (COSC). Mechanizm jest wyposażony
w sprężynę włosową Parachrom, zapewniającą większą
wytrzymałość na wstrząsy i wahania temperatury.

Parametry
Referencja 116500LN

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 40 mm, stal Oystersteel

Perpetual, mechaniczny chronograf,

ARCHITEKTURA OYSTER

samonakręcający się

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

4130, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

40 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
Stal Oystersteel
PIERŚCIEŃ
Czarny, jednobryłowy, ceramiczny
pierścień Cerachrom z odlaną skalą
tachometru

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Umieszczone na środku wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa, mała
wskazówka sekundowa na godzinie 6.
Chronograf (wskazówka centralna)
z dokładnością do 1/8 sekundy, licznik

KORONKA

30-minutowy na godzinie 3 oraz licznik

Dokręcana, potrójny system zapewniający

12-godzinny na godzinie 9. Stop-sekunda

wodoszczelność Triplock

umożliwiająca precyzyjne ustawienie czasu

SZKIEŁKO

OSCYLATOR

Szafirowe, odporne na zarysowania

Paramagnetyczna sprężyna włosowa

WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Parachrom w kolorze niebieskim
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 72 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

Oyster, płaskie, trójelementowe ogniwa

Kolor czarny

MATERIAŁ BRANSOLETY

SZCZEGÓŁY

Stal Oystersteel

Czytelne elementy pokryte materiałem

ZAPIĘCIE
Składane zapięcie Oysterlock z systemem
przedłużania Easylink (możliwość
przedłużenia o 5 mm)

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

Chromalight o trwałym niebieskim kolorze
podświetlenia

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.

