Day-Date 36
Oyster, 36 mm, sarı altın ve pırlanta

18 kt sarı altın Oyster
Perpetual Day-Date 36:
turkuaz kadran,
pırlantalı çerçeve ve
President BİLEZİK.
Bu saatin kadranında 32 adet pırlantalı 18 kt altından saat
imleri, 24 adet pırlantalı 18 kt altından VI ve IX Roma
rakamları yer alır. Day-Date, 1956 yılında ilk kez piyasaya
sunulduğunda haftanın günlerini tam olarak gösteren ilk
kol saati olarak dünyada bir ilk olmuştur.

Turkuaz Kadran
Diğerlerinden farklı bir
yüz
Kadran, bir Rolex saatin kimliğini oluşturan ve
okunurluğunu sağlayan özgün yüzüdür.

Pırlantalı Çerçeve
Işıltılı senfoni
Taş süsleme ustaları, her bir değerli taşın kusursuz bir
biçimde yerleşeceği yuvayı elle şekillendirmek üzere
kıymetli metali heykeltıraşlar gibi incelikle oyar. Taş,
kuyumcunun sanatı ve el işçiliğiyle yerine yerleştirilir ve
özenli bir şekilde diğer taşlarla hizalanarak altın veya platin
yuvaya sıkıca sabitlenir. Taşların kendilerine özgü
kalitelerinin yanı sıra birtakım farklı kriterler de Rolex taş
süslemelerinin güzelliğine katkı sağlar: taşların
yüksekliklerinin hassas hizası, yönleri ve konumları,
süslemenin düzeni, gücü ve oranları ve metal işlemede
yapılan detaylı son rötuşlar. Saati güzelleştirmek ve takanı
büyülemek için ışıltılı bir senfoni.

18 kt sarı altın
Mükemmelliğe adanmışlık
Kendi özel dökümhanesini işleten Rolex, en yüksek
kalitede 18 kt altın alaşımları dökebilme konusunda
rakipsizdir. Eklenen gümüş, bakır, platin veya paladyum
oranlarına göre farklı 18 kt altın türleri elde edilir: sarı,
pembe veya beyaz. Bunlar ancak en saf metallerle
oluşturulur ve altının kaliteye gösterilen büyük özenle
şekillendirilmesinden önce, marka bünyesinde bulunan son
teknoloji ekipmanlara sahip laboratuvarlarda titizlikle
incelenir. Rolex'in mükemmelliğe bağlılığı ilk adımdan
itibaren başlar.

PRESIDENT BİLEZİK
Zarafet te son nokta
Rolex bileziklerinin ve tokalarının tasarım, geliştirme ve
üretim aşamaları kadar geçtikleri zorlu testler de ileri
yüksek teknoloji gerektirir. Ayrıca saatin tüm bileşenlerinde
olduğu gibi insan gözüyle yapılan estetik kontroller
kusursuz güzelliği garanti eder. Yarı dairesel üç parça
bağlantısıyla President bilezik 1956 yılında, Oyster
Perpetual Day-Date modelinin lansmanı için geliştirilmiştir.
Zarafet ve rahatlıkta en son noktayı temsil eden bilezik,
daima özenle seçilmiş değerli metallerden yapılır.

GÜN GÖSTERGESİ
Gece yarısında bir anda
İlk olarak 1956 yılında tanıtılan Day-Date dünyada bir ilkti.
Haftanın günlerini tüm harfleriyle gösteren ilk kol saatiydi.
Birçok dünya lideri tarafından kullanılan Day-Date modeli,
sipariş üzerine yapılan gün göstergesiyle geniş dil
seçeneğine sahiptir.

Cyclops lens
Büyüten bir mercek
Cyclops lens, Rolex’in en ayırt edici ve en tanınan
özelliklerinden biridir. İsmini Yunan mitolojisindeki tek gözlü
devden alan Cyclops lens, kolay okuma için saatin
simgeleşmiş tarih göstergesini iki buçuk kat büyütür. Rolex
saatlerin tüm diğer özellikleri gibi, Cyclops’un arkasında da
icatlarla, araştırma ve geliştirmeyle ve daimî kusursuzluk
arayışıyla dolu bir tarih vardır.

3255 MEKANİZMASI
Üstün performans
Day-Date 36, üstün performansı garanti etmek için
tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş yeni
nesil bir mekanizma olan kalibre 3255 ile donatılmıştır. Bu
otomatik kurmalı mekanik mekanizma saat işçiliği
sanatının zirvesinde yer alır. Rolex teknolojisinin eksiksiz
bir kanıtı olarak, sahip olduğu 14 patentle hassasiyet, güç
rezervi, şoklara ve manyetik alanlara karşı direnç, kullanım
kolaylığı ve güvenilirlik bakımından temel kazanımlar sunar.

Teknik Özellikler
Referans 128348RBR

MODEL KASASI

MEKANIZMA

Oyster, 36 mm, sarı altın ve pırlanta

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

OYSTER MIMARISI

KALİBRE

Monoblok orta kasa, vidalı arka kasa ve

3255, Rolex Üretimi

kurma kolu

HASSASIYET

ÇAP

Kasaya yerleştirildikten sonra −2/+2

36 mm

sn./gün

MALZEME

İŞLEVLER

18 kt sarı altın

Merkezi akrep, yelkovan ve saniye kolu.

ÇERÇEVE
Pırlantalı
KURMA KOLU
Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Pencerelerde anlık gün ve tarih,
sınırlandırılmamış hızlı ayar. Hassas zaman
ayarı için "saniye senkronizasyon"
mekanizması.
OSILATÖR

SAAT CAMI

Paramanyetik mavi Parachrom denge yayı.

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih

Yüksek performanslı Paraflex darbe

göstergesi üzerinde Cyclops lens

emiciler.

SU GEÇIRMEZLIK

KURMA MEKANIZMASI

100 metre / 330 fit su geçirmezlik

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma
GÜÇ REZERVI
Yaklaşık 70 saat

BİLEZİK

KADRAN

President, yarım dairesel üç parçalı bağlantı

Turkuaz

BILEZIK MALZEMESI

TAŞ SÜSLEME

18 kt sarı altın

32 adet pırlantalı 18 kt altından saat imleri,

TOKA
Gizli, katlanır Crownclasp

SERTIFIKA
Üstün Kronometre (COSC + kasaya
yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

24 adet pırlantalı 18 kt altından VI ve IX
Roma rakamları

ROLEX.COM ÜZERİNDE DAHA
FAZLASINI KEŞFEDİN VE
İNCELEYİN
Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar
ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır. Bu
internet sitesinde yer alana hiçbir içerik, yazılı izin
olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer
alan modelleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

