Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, ouro branco e diamantes

Este Oyster Perpetual
Lady-Datejust em ouro
branco 18 quilates
apresenta um mostrador
Pavê de diamantes e uma
pulseira President
cravejada de diamantes.
Os reflexos da luz sobre as asas e as laterais da carrura
valorizam as formas refinadas de sua caixa Oyster 28 mm,
sobreposta por uma luneta cravejada de diamantes.
Modelo feminino clássico da Rolex, o Lady-Datejust dá
continuidade à nobre linhagem do Datejust, modelo
emblemático da Rolex que impôs seu estilo e suas
performances relojoeiras.

Mostr ador em pavê de
diamantes
Uma brilhante sinfonia
Os mostradores em pavê de diamantes são uma brilhante
sinfonia que enaltece o relógio e encanta quem o leva no
pulso. Os cravadores, entalham o metal precioso e
moldam manualmente a base sobre a qual a pedra
preciosa será fixada com perfeição absoluta.

Luneta cravejada de
diamantes
Uma brilhante sinfonia
Os cravadores, a exemplo dos escultores, entalham o
metal precioso e moldam manualmente a base sobre a
qual a pedra preciosa será fixada com perfeição absoluta.
Graças à habilidade artística e artesanal dos joalheiros, a
pedra é posicionada e meticulosamente alinhada em
relação às outras, e, em seguida, é firmemente fixada nos
engastes de ouro ou platina. Além da qualidade intrínseca
das pedras, muitos outros critérios contribuem para a
perfeição da cravação Rolex: o alinhamento preciso da
altura da pedra, a sua orientação e posição, a
regularidade, a robustez e as proporções do engaste,
assim como a sofisticação do acabamento do metal. Uma
brilhante sinfonia que enaltece o relógio e encanta quem o
leva no pulso.

Ouro br anco 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
Este Lady-Datejust é apresentado com uma sofisticada
pulseira President. Sempre em platina ou ouro maciço, as
pulseiras estão equipadas com a fixação invisível
integrada sob a luneta, o que oferece uma perfeita
integração visual com a caixa. Um fecho invisível
Crownclasp de última geração, cuja abertura é realizada
por meio de uma coroa Rolex articulada, aperfeiçoa a
estética e a funcionalidade impecáveis destas magníficas
pulseiras.

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 2236
Desempenho superlativo
O calibre 2236 é um mecanismo mecânico de corda
automática de nova geração, inteiramente desenvolvido e
manufaturado pela Rolex. Equipado com a espiral Syloxi
em silício, patenteada pela Rolex, ele oferece um
desempenho cronométrico sem igual. Perfeitamente
imune a campos magnéticos, a espiral Syloxi apresenta
grande estabilidade quando exposta a variações de
temperatura, e é até dez vezes mais precisa que uma
espiral tradicional, em caso de choques. Sua geometria
patenteada garante sua regularidade em todas as
posições.

Especificações
Referência 279459RBR

CAIXA DO MODELO

MECANISMO

Oyster, 28 mm, ouro branco e diamantes

Perpetual, mecânico, de corda automática

ARQUITETURA OYSTER

CALIBRE

Carrura monobloco com fundo e coroa

2236, Manufacture Rolex

rosqueados
DIÂMETRO
28 mm

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

MATERIAL

Horas, minutos e segundos no centro. Data

Ouro branco 18 quilates com laterais da

com mudança instantânea, ajuste rápido.

carrura e asas cravejadas de diamantes

Stop-seconds para ajuste preciso da hora

LUNETA

OSCILADOR

Cravejada com 44 diamantes lapidação

Espiral Syloxi em silício com geometria

brilhante

patenteada. Sistema de absorção de

COROA

choques Paraflex 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

55 horas aproximadamente

IMPERMEABILIDADE
À prova d'água até 100 metros

PULSEIRA

MOSTRADOR

President, 3 fileiras de elos maciços,

Pavê de diamantes

cravejada com 596 diamantes lapidação
brilhante
MATERIAL DA PULSEIRA
ouro branco 18 quilates
FECHO
Desdobrável com Crownclasp invisível

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

ENGASTE DE PEDRAS
Mostrador em pavê de diamantes,
cravejado com 291 diamantes

Descubra muito mais no
site Rolex.com
Todos os direitos de propriedade intelectual, tais como
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