Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, ouro Everose

Este Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona em
ouro Everose 18 quilates
com mostrador
chocolate e preto e
pulseira Oysterflex
apresenta uma luneta
Cerachrom preto com
escala taquimétrica .
Este cronógrafo foi projetado para atender às
necessidades dos pilotos de corrida profissionais. Mais de
cinquenta anos depois de sua criação, o Cosmograph
Daytona não parou de transcender o tempo para alcançar
um status sem paralelo no universo dos cronógrafos
esportivos.

Escala taquimétrica
Cronógrafo de alta
performance
Elemento que marca a identidade do modelo, a luneta
moldada com uma escala taquimétrica faz dele o
instrumento perfeito para medir uma velocidade média de
até 400 milhas ou quilômetros por hora. Combinando alta
tecnologia e estética requintada, a luneta preta remete ao
modelo de 1965, que era equipado com um disco preto
em Plexiglas.

Mostr ador chocolate e
preto
Com totalizadores do
cronógrafo
O mostrador chocolate e preto com totalizador em espiral
deste modelo apresenta ponteiros e apliques de indicação
de horas em ouro com exibição Chromalight, um material
luminescente de alta legibilidade. O ponteiro central de
segundos deslizante permite uma leitura com precisão de
1/8° de segundo, enquanto os dois totalizadores no
mostrador registram as horas e os minutos decorridos. Os
pilotos podem planejar com precisão os tempos das voltas
e determinar suas estratégias.

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.

A pulseira Oysterflex
Alta resistência e
durabilidade
O novo Cosmograph Daytona é equipado com uma
pulseira Oysterflex, desenvolvida e patenteada pela Rolex.
O seu interior é composto por uma lâmina metálica
superelástica sobremoldada com elastômero preto de alto
desempenho. Esse material possui uma grande
durabilidade e resiste especialmente às agressões
ambientais. A pulseira Oysterflex dispõe também de um
fecho de segurança Oysterlock e do sistema de extensão
rápida Easylink, patenteado pela Rolex que permite
ajustar em cerca de 5 mm o comprimento da pulseira,
propiciando maior conforto em toda e qualquer
circunstância.

Start, drive , stop
O relógio-ferramenta de
referência para as
corridas
As funções do cronógrafo do Daytona são ativadas pelos
pulsadores que são rosqueados quando não estão sendo
utilizados, como a coroa, garantindo a impermeabilidade
até 100 metros de profundidade. Uma pressão para iniciar,
parar ou zerar o cronógrafo produz um "clique" nítido, que
foi aprimorado graças à utilização da mais avançada
tecnologia. Os relojoeiros da Rolex também aprimoraram o
mecanismo para adaptá-lo à pressão ideal do dedo nos
pulsadores. Além disso, fizeram ajustes para que o
acionamento fosse instantâneo e preciso, sem prejudicar
a confiabilidade.

Mecanismo 4130
Desempenho superlativo
O Cosmograph Daytona é equipado com o calibre 4130,
mecanismo cronógrafo mecânico de corda automática
inteiramente desenvolvido e manufaturado pela Rolex.
Sua arquitetura incorpora muito menos componentes do
que um cronógrafo convencional, aumentando assim a
confiabilidade do mecanismo. Como todos os mecanismos
Perpetual da Rolex, o 4130 tem o Certificado de
Cronômetro Suíço, título reservado aos relógios de alta
precisão aprovados nos testes do Contrôle officiel suisse
des chronomètres (COSC). O mecanismo cronógrafo
apresenta a espiral Parachrom, oferecendo maior
resistência a choques e variações de temperatura.

Especificações
Referência 116515LN

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 40 mm, ouro Everose

Perpetual, cronógrafo mecânico, de corda

ARQUITETURA OYSTER

automática

Carrura monobloco com fundo e coroa

CALIBRE

rosqueados

4130, Manufacture Rolex

DIÂMETRO

PRECISÃO

40 mm

-2/+2 segundos por dia, após o encaixe

MATERIAL

FUNÇÕES

ouro Everose 18 quilates

Horas, minutos e segundos no centro,

LUNETA
Luneta monobloco Cerachrom em
cerâmica preta com escala taquimétrica
moldada
COROA
Rosqueada, sistema de tripla
impermeabilidade Triplock
VIDRO
Safira à prova de arranhões
IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

pequeno ponteiro de segundos às 6 horas.
Cronógrafo com precisão de 1/8° de
segundo por meio de ponteiro no centro,
totalizador de 30 minutos às 3 horas,
totalizador de 12 horas às 9 horas. Stopseconds para ajuste preciso da hora
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética
CORDA
Corda automática bidirecional por rotor
Perpetual
RESERVA DE CORDA
72 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

Oysterflex

Chocolate, preto

MATERIAL DA PULSEIRA

DETALHES

Lâminas metálicas flexíveis sobremoldadas

Exibição Chromalight de alta legibilidade

de elastômero de alto desempenho

(luminescência azul de longa duração)

FECHO
Oysterlock, desdobrável com dispositivo de
segurança, sistema de extensão rápida
Easylink de 5 mm

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