Cellini Moonphase
39 mm, ouro Everose 18 quilates, acabamento polido

Cellini Moonphase em
ouro Everose 18 quilates
com Pulseira de couro.
Este modelo apresenta uma exibição inédita das fases da
Lua. Seu mostrador Branco com um disco esmaltado azul
às 6 horas, exibe o ciclo da Lua. A Lua cheia é
materializada por um aplique em meteorito.

Mostr ador branco
Exibição da Lua
O Cellini Moonphase possui um mostrador laqueado
branco com um disco esmaltado azul às 6 horas, sobre o
qual figuram a Lua cheia, materializada por um aplique em
meteorito, e a Lua nova, representada por um círculo.

Luneta abaulada e
canelada
Um toque de requinte
Tradicional por sua forma redonda, seu diâmetro clássico
de 39 mm e sua caixa disponível exclusivamente em ouro
18 quilates — produzido pela Rolex em sua própria
fundição — o Cellini Moonphase distingue‑se por suas
alças refinadas, seu acabamento totalmente polido e sua
dupla luneta — uma abaulada e a outra com finas
caneluras. As emblemáticas caneluras da Rolex estão
presentes no fundo da caixa dos relógios,
propositadamente abaulada para fazer referência a
épocas passadas.

Ouro Everose 18 quilates
Uma patente exclusiva
Para preservar a beleza de seus relógios em ouro rosa, a
Rolex criou e patenteou uma liga de 18 quilates em sua
própria fundição: o ouro Everose. Lançado em 2005, o
Everose 18 quilates é utilizado em todos os modelos Rolex
Oyster em ouro rosa.

Uma luxuosa pulseira
Couro tabaco
O Cellini Moonphase é apresentado com uma pulseira em
couro de aligátor marrom com fecho Crownclasp
desdobrável em ouro Everose 18 quilates, uma novidade
para um modelo Cellini.

Elegância e nobreza
Um relógio de prestígio
O Cellini Moonphase apresenta uma exibição inédita das
fases da Lua. Ele possui um mostrador laqueado branco
com um disco esmaltado azul às 6 horas, sobre o qual
figuram a Lua cheia, materializada por um aplique em
meteorito, e a Lua nova, representada por um círculo. A
fase da Lua se lê por meio de um indicador situado às
12 horas do sub‑mostrador, diante do qual a Lua cheia e a
Lua nova surgem alternadamente no curso de um ciclo.
Este modelo é alimentado por um mecanismo mecânico
de corda automática inteiramente manufaturado pela
Rolex, cujo módulo de fase da Lua patenteado tem
precisão astronômica de 122 anos.

Especificações
Referência 50535

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

39 mm, ouro Everose 18 quilates,

Perpetual, mecânico, de corda automática

acabamento polido
DIÂMETRO
39 mm
MATERIAL
ouro Everose 18 quilates

CALIBRE
3195, Manufacture Rolex
PRECISÃO
-2/+2 segundos por dia, após o encaixe
FUNÇÕES

LUNETA

Horas, minutos e segundos no centro.

Dupla luneta, abaulada e canelada

Fases da lua às 6 horas. Indicação da data

COROA

por ponteiro central

Coroa rosqueada, ampliada, com o

CORDA

logotipo Rolex

Corda automática bidirecional por rotor

VIDRO
Vidro de safira arredondado
IMPERMEABILIDADE
Impermeável até 50 metros

Perpetual
RESERVA DE CORDA
48 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

Pulseira de couro

Branco

MATERIAL DA PULSEIRA
Couro tabaco
FECHO
Fecho desdobrável Crownclasp

CERTIFICAÇÃO
Cronômetro Superlativo (COSC +
Certificação Rolex após o encaixe do
mecanismo)

Descubra muito mais no
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reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, os
modelos exibidos no site.

