Datejust 41
Oyster, 41 mm, aço Oystersteel e ouro amarelo

Este Oyster Perpetual
Datejust 41 em aço
Oystersteel e ouro
amarelo apresenta um
mostrador em
madrepérola branca
cravejado de diamantes e
uma pulseira Jubilee .
O mostrador apresenta diamantes em engastes de ouro
18 quilates. Os reflexos da luz sobre as asas e as laterais
da carrura valorizam as formas refinadas de sua caixa
Oyster de 41 mm, sobreposta por uma luneta canelada.
No plano estético, o Datejust atravessou todas as épocas
sem perder os atributos que sempre o caracterizaram,
tornando-se um dos relógios mais reconhecidos e
reconhecíveis, principalmente em suas versões
tradicionais.

Mostr ador em
madrepérola
Realçando a beleza
natural
A madrepérola, por sua própria natureza, é plena de
mistério e surpresas. Dependendo de sua origem, pode
ser rosa, branca, preta ou amarela. Ela se difere na cor, na
intensidade e na estrutura, conforme a parte da concha
de que é extraída.

A luneta canelada
Símbolo inconfundível da
Rolex
A luneta canelada é a marca de modelos exclusivos. No
início, as caneluras da luneta Oyster tinham uma função
utilitária: rosquear a luneta à caixa, contribuindo para a
impermeabilidade do relógio. Essas caneluras eram
idênticas às caneluras do fundo do relógio, que, também
para garantir impermeabilidade, era rosqueado à caixa
com o auxílio de ferramentas especialmente
desenvolvidas pela Rolex. As caneluras, com o tempo, se
tornaram um elemento estético, símbolo inconfundível da
Rolex. Hoje, a luneta canelada é a marca de modelos
exclusivos, disponível em ouro neste Datejust 41.

ROLESOR AMARELO
A união de dois metais
O ouro é cobiçado por seu brilho e nobreza. O aço
representa confiabilidade e resistência. Juntos, eles aliam
o melhor de suas propriedades. Verdadeira assinatura da
Rolex, o Rolesor está presente nos modelos Rolex desde o
início dos anos 1930 e teve a sua marca registrada em
1933. É um dos principais pilares da coleção Oyster.

A pulseira Jubilee
Fluida e confortável
O design, o desenvolvimento e a produção das pulseiras e
dos fechos Rolex, assim como os rigorosos testes aos
quais eles são submetidos, envolvem o uso de tecnologia
de ponta. E como todos os componentes do relógio, o
controle estético feito pessoalmente pelos relojoeiros
Rolex garante uma beleza impecável. A pulseira Jubilee de
metal flexível e confortável com cinco fileiras, foi projetada
e produzida especialmente para o lançamento do Oyster
Perpetual Datejust, em 1945.

Lente de aumento
Cyclops
Lente de aumento
A lente Cyclops é uma das características mais distintivas
da Rolex, e uma das mais reconhecíveis. A lente Cyclops
recebeu este nome em referência ao Ciclope, gigante da
mitologia grega que tinha apenas um olho. A lente amplia
em duas vezes e meia a abertura da data emblemática do
relógio Rolex, facilitando a leitura. A exemplo de qualquer
característica de um relógio Rolex, por trás da Cyclops
existe toda uma história de invenção, pesquisa e
desenvolvimento e a interminável busca pela perfeição.

Mecanismo 3235
Desempenho superlativo
O modelo é equipado com o calibre 3235, mecanismo
mecânico de nova geração, inteiramente desenvolvido e
manufaturado pela Rolex para garantir um desempenho
superlativo. Certificado pelo Contrôle officiel suisse des
chronomètres (COSC), a Rolex testa o relógio novamente
após o encaixe, para atender a critérios de precisão duas
vezes mais rigorosos que os de um Cronômetro oficial.
Para este controle final de precisão do relógio já montado,
são empregados métodos e equipamentos de tecnologia
de ponta especialmente desenvolvidos pela Rolex.

Especificações
Referência 126333

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 41 mm, aço Oystersteel e ouro

Perpetual, mecânico, de corda automática

amarelo
ARQUITETURA OYSTER
Carrura monobloco com fundo e coroa
rosqueados
DIÂMETRO
41 mm

CALIBRE
3235, Manufacture Rolex
PRECISÃO
-2/+2 segundos por dia, após o encaixe
FUNÇÕES
Horas, minutos e segundos no centro. Data

MATERIAL

com mudança instantânea, ajuste rápido.

Rolesor amarelo – combinação de aço

Stop-seconds para ajuste preciso da hora

Oystersteel e ouro amarelo

OSCILADOR

LUNETA

Espiral Parachrom azul paramagnética.

Canelada

Sistema de absorção de choques Paraflex

COROA

de alto desempenho

Rosqueada, sistema de dupla

CORDA

impermeabilidade Twinlock

Corda automática bidirecional por rotor

VIDRO

Perpetual

Safira à prova de arranhões, lente de

RESERVA DE CORDA

aumento Cyclops sobre a data

70 horas aproximadamente

IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

PULSEIRA

MOSTRADOR

Jubilee, cinco fileiras

Madrepérola branca cravejado de

MATERIAL DA PULSEIRA

diamantes

Rolesor amarelo – combinação de aço

ENGASTE DE PEDRAS

Oystersteel e ouro amarelo

Diamantes em engastes de ouro 18

FECHO
Desdobrável com Oysterclasp, sistema de
extensão rápida Easylink de 5 mm

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

quilates

Descubra muito mais no
site Rolex.com
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