Day-Date 36
Oyster, 36 mm, ouro amarelo

Oyster Perpetual DayDate 36 em Ouro amarelo
18 quilates com
mostrador cor
champagne e luneta
canelada com pulseira
President.
O Day-Date foi o primeiro relógio a indicar a data e o dia
da semana por extenso quando foi lançado, em 1956.

Mostr ador cor
champagne
Uma face distinta
O mostrador é a face distinta de cada relógio Rolex, e o
principal responsável por sua identidade e legibilidade.

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 Day-Date 36.

Ouro amarelo 18 quilates
Compromisso com a
excelência
Proprietária de sua própria fundição, a Rolex possui uma
excepcional capacidade de produzir ligas de ouro
18 quilates da mais alta qualidade. Conforme as
proporções de prata, cobre, platina ou paládio utilizadas,
são obtidos diferentes tipos de ouro 18 quilates: amarelo,
rosa ou branco. Todas as ligas são feitas com os metais
mais puros, que são cuidadosamente analisados em um
laboratório da própria Rolex, com o auxílio de
equipamentos de ponta, antes do ouro ganhar forma e ser
moldado segundo rigorosos critérios de qualidade. O
compromisso da Rolex com a excelência é estabelecido
desde a fase de criação.

A pulseira President
Refinamento má ximo
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 President,
com três fileiras de elementos semicirculares, foi criada
em 1956 para o lançamento do Oyster Perpetual DayDate. Ela representa o máximo em refinamento e conforto,
e é sempre feita de metais preciosos cuidadosamente
selecionados.

Visualização instantânea
do dia
Mudança instantânea à
meia-noite
Lançado inicialmente em 1956, o Day-Date foi pioneiro. O
primeiro relógio a indicar o dia da semana por extenso.
Usado por vários líderes mundiais, o Day-Date indica o dia
em uma abertura em forma de arco, disponível em uma
ampla variedade de idiomas.

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 3255
Desempenho superlativo
O Day-Date 36 é equipado com o calibre 3255,
mecanismo mecânico de corda automática totalmente
desenvolvido e produzido pela Rolex para garantir um
desempenho superlativo. Este mecanismo mecânico de
corda automática está na vanguarda da arte relojoeira.
Uma demonstração definitiva da tecnologia Rolex, com 14
patentes, ele oferece atributos essenciais em matéria de
precisão, autonomia, resistência a choques e ao
magnetismo, facilidade de uso e confiabilidade.

Especificações
Referência 128238

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 36 mm, ouro amarelo

Perpetual, mecânico, de corda automática

ARQUITETURA OYSTER

CALIBRE

Carrura monobloco com fundo e coroa

3255, Manufacture Rolex

rosqueados
DIÂMETRO
36 mm

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

MATERIAL

Horas, minutos e segundos no centro. Data

Ouro amarelo 18 quilates

e dia instantâneos em aberturas, correção

LUNETA
Canelada
COROA
Rosqueada, sistema de dupla
impermeabilidade Twinlock
VIDRO
Safira à prova de arranhões, lente de
aumento Cyclops sobre a data
IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

rápida sem restrições. Stop-seconds para
ajuste preciso da hora
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética.
Sistema de absorção de choques Paraflex
de alto desempenho
CORDA
Corda automática bidirecional por rotor
Perpetual
RESERVA DE CORDA
70 horas aproximadamente

PULSEIRA

MOSTRADOR

President, 3 fileiras de elementos

Cor champagne

semicirculares

ENGASTE DE PEDRAS

MATERIAL DA PULSEIRA

Diamantes em engastes de ouro 18

Ouro amarelo 18 quilates

quilates e diamantes lapidação baguette às

FECHO
Desdobrável com Crownclasp invisível

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

6 e 9 horas

Descubra muito mais no
site Rolex.com
Todos os direitos de propriedade intelectual, tais como
marcas registradas, nomes comerciais, designs e direitos
autorais são reservados. O conteúdo deste site não pode
ser reproduzido sem permissão por escrito. A Rolex
reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, os
modelos exibidos no site.

