Day-Date 40
Oyster, 40 mm, białe złoto

Oyster Perpetual DayDate 40: 18-karatowe
białe złoto, tarcza
intensywnie czarna ,
pierścień żłobkowany,
bransoleta President.
Day-Date był pierwszym zegarkiem, który wyświetlał
pełną nazwę dnia tygodnia, gdy został wprowadzony na
rynek w 1956 roku.

Intensy wnie czarna
tarcza
Wyjątkowa tarcza
Tarcza jest charakterystycznym elementem każdego
zegarka Rolex, w największym stopniu odpowiedzialnym
za jego tożsamość i czytelność.

Żłobkowany Pierścień
Symbol marki Rolex
Żłobkowany pierścień wyróżnia zegarki Rolex. Pierwotnie
żłobkowanie na pierścieniu Oyster miało wyłącznie cel
funkcjonalny: za jego pomocą pierścień był przykręcany
do koperty, co gwarantowało wodoszczelność zegarka.
Musiało wobec tego odpowiadać żłobkowaniu na deklu,
który za pomocą specjalnych narzędzi firmy Rolex również
był przykręcony do koperty w celu zapewnienia
wodoszczelności. Z czasem żłobkowanie stało się
elementem estetycznym, znakiem rozpoznawczym marki
Rolex. Dziś żłobkowany pierścień jest znakiem
szczególnym, w tym modelu wykonanym ze złota.

18-karatowe białe złoto
Oddanie doskonałości
Dzięki własnej odlewni firma Rolex dysponuje doskonałym
zapleczem do odlewania najwyższej jakości 18-karatowych
stopów złota. W zależności od proporcji dodanego srebra,
miedzi, platyny lub palladu otrzymuje się różne rodzaje
18-karatowego złota: żółte, różowe lub białe. Są one
produkowane wyłącznie z najczystszych metali i
drobiazgowo sprawdzane w wewnętrznym laboratorium
wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt przed
uformowaniem i ukształtowaniem złota w ramach równie
rygorystycznego procesu. Dążenie firmy Rolex do
doskonałości zaczyna się u źródła.

Br ansoleta President
Na jw yższa elegancja
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.
Metalowa bransoleta President z półokrągłymi,
trójelementowymi ogniwami została opracowana w 1956
roku z okazji premiery prestiżowego zegarka Oyster
Perpetual Day-Date. Jest wykonana ze starannie
wybranych metali szlachetnych, dzięki czemu marce Rolex
udało się osiągnąć najwyższy poziom doskonałości i
wygody.

Wyświetlanie Dnia
T ygodnia
O północy, w ułamku
sekundy
Zaprezentowany po raz pierwszy w 1956 roku zegarek
Day-Date był pionierskim modelem na skalę światową w
swoich czasach. Był pierwszym czasomierzem, który
wyświetlał pełną nazwę dnia tygodnia. Noszony przez
wielu światowych liderów model Day-Date jest dostępny z
wyjątkową funkcją wyświetlania dnia tygodnia w wielu
wersjach językowych.

Oko Cyklopa
Szkiełko powiększa jące
„Oko cyklopa” jest to jednym z najbardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów
zegarków Rolex. O nazwie prosto z mitologii greckiej
soczewka „oko cyklopa” powiększa aż 2,5-krotnie
datownik na tarczy zegarka, ułatwiając tym samym odczyt
daty. Jak za każdym innym elementem zegarków Rolex,
także i za „okiem cyklopa” kryje się inspirująca historia
badań, poszukiwań i nieskończonej pogoni za
doskonałością.

Mechanizm 3255
Doskonałe parametry
Model Day-Date 40 jest wyposażony w mechanizm nowej
generacji, kaliber 3255, w całości opracowany i
produkowany przez firmę Rolex w celu zapewnienia
najwyższych parametrów pracy. To automatyczny
mechanizm, który jest prawdziwym dziełem sztuki
zegarmistrzowskiej. Jako znakomita prezentacja
technologii stosowanych przez markę Rolex, wykorzystuje
14 opatentowanych rozwiązań, zapewnia znaczące
korzyści w zakresie precyzji, rezerwy chodu, odporności
na wstrząsy i działanie pola magnetycznego, łatwości
użytkowania i niezawodności.

Parametry
Referencja 228239

KOPERTA

MECHANIZM

Oyster, 40 mm, białe złoto

Perpetual, mechaniczny, samonakręcający

ARCHITEKTURA OYSTER

się

Jednobryłowa środkowa część koperty,

KALIBER

dokręcany dekiel i koronka

3255, produkcji Rolex

ŚREDNICA

PRECYZJA

40 mm

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu

MATERIAŁ
18-karatowe białe złoto
PIERŚCIEŃ
Żłobkowany

mechanizmu w kopercie
FUNKCJE
Centralnie umieszczone wskazówki:
godzinowa, minutowa i sekundowa.
Natychmiast zmieniająca się nazwa dnia

KORONKA

i data w otworach, nieograniczone

Dokręcana, podwójny system zapewniający

możliwości szybkiego ustawiania. Stop-

wodoszczelność Twinlock

sekunda umożliwiająca precyzyjne

SZKIEŁKO

ustawienie czasu

Odporne na zarysowania, szafirowe „oko

OSCYLATOR

cyklopa” nad datownikiem

Paramagnetyczna sprężyna włosowa

WODOODPORNOŚĆ
Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Parachrom w kolorze niebieskim. Wysoko
wydajne amortyzatory Paraflex
NAKRĘCANIE
Dwukierunkowe samonakręcanie za
pomocą wahnika Perpetual
REZERWA CHODU
Około 70 godzin

BRANSOLETA

TARCZA

President, półokrągłe, trójelementowe

Intensywna czerń

ogniwa
MATERIAŁ BRANSOLETY
18-karatowe białe złoto
ZAPIĘCIE
Ukryte, 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.

