Cellini Moonphase
39 mm, vàng Everose 18 ct, phủ bóng bề mặt

Đồng hồ Cellini
Moonphase bằng vàng Everose 18 ct
với Dây đeo da.
Mẫu đồng hồ này có màn hình độc quyền của các giai đoạn
của mặt trăng. Mặt đồng hồtrắng với một đĩa men màu xanh
lam hiển thị chu kỳ mặt trăng ở vị trí 6 giờ sáng, mặt trăng
tròn được mô tả bởi một phụ kiện trang trí bằng đá cẩm
thạch.

Mặt đồng hồ màu trắng
Hiển thị giờ trăng
Mặt đồng hồ Cellini Moonphase sơn mài màu trắng với một
đĩa tráng men màu xanh dương ở điểm 6 giờ biểu thị trăng
tròn và trăng non, lần lượt được đính đá thiên thạch và đính
vòng bạc.

VÀNH ĐỒNG HỒ RÃNH VÀ VÒM
NÉT CHẤM PHÁ KHÁC BIỆT.
Hình dạng tròn, đường kính 39 mm cổ điển, vỏ độc quyền
chất liệu vàng 18 ct - được đúc tại xưởng đúc riêng của chính
Rolex - đã ghi lại những dấu ấn của truyền thống, trong khi
các vấu tinh tế, kết cấu đánh bóng và đai kính kép - một dạng
hình vòm và một loại được chia rãnh tinh xảo - càng tạo nên
sự khác biệt. Một tính năng biểu tượng Rolex, rãnh này cũng
có mặt trên nút vặn ở sau vỏ máy, được hình thành như trong
thời đại quá khứ.

VÀNG EVEROSE 18 CT
Bằng sáng chế độc quyền
Để giữ gìn nét đẹp của chiếc đồng hồ vàng hồng, Rolex đã
sáng tạo và cấp bằng sáng chế cho hợp kim vàng hồng 18 ct
độc quyền tại xưởng đúc riêng của hãng: Vàng Everose.
Được giới thiệu vào năm 2005, Everose 18 ct được sử dụng
cho tất cả các mẫu Rolex Oyster vàng hồng.

DÂY ĐEO ĐẲNG CẤP
DA MÀU THUỐC LÁ
Phiên bản Cellini Moonphase được trang bị trên một dây đeo
cá sấu da nâu với khóa gập Crownclasp gấp trong 18 ct vàng
Everose, đây là mẫu đầu tiên của Cellini.

SANG TRỌNG VÀ QUÝ PHÁI
ĐỒNG HỒ DANH TIẾNG
Cellini Moonphase có màn hình độc quyền của các giai đoạn
của mặt trăng. Chiếc đồng hồ có chất liệu sơn mài trắng với
một đĩa tráng men màu xanh da trời lúc 6 giờ thấy trăng tròn
và mặt trăng mới, đính thiên thạch và sau này bằng một chiếc
nhẫn bạc. Phiên bản Moonphase đọc được thông qua các chỉ
số thiết lập tại điểm 12 giờ, như trăng tròn và trăng non xoay
quanh chu kỳ mặt trăng. Phiên bản này được vận hành bởi
máy cơ tự lên dây được sản xuất hoàn toàn bởi Rolex, mà
cấu kiện chu kỳ trăng đã được cấp bằng sáng chế có độ
chuẩn xác về mặt thiên văn trong 122 năm.

Thông số kỹ thuật
Số tham chiếu 50535

VỎ ĐỒNG HỒ

BỘ CHUYỂN ĐỘNG

39 mm, vàng Everose 18 ct, phủ bóng bề mặt

Perpetual, máy cơ, tự lên dây

ĐƯỜNG KÍNH

CALIBRE

39 mm

3195, Nhà sản xuất Rolex

CHẤT LIỆU

ĐỘ CHÍNH XÁC

vàng Everose 18 ct

-2/+2 giây/ngày, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

VÀNH ĐỒNG HỒ

CHỨC NĂNG

Đai kính đôi, dạng rãnh và vòm

Kim giờ, kim phút và kim giây chính. Hiển thị

NÚM VẶN LÊN DÂY
Nút vặn lên dây xoắn vít bện với biểu tượng
Rolex
MẶT KÍNH ĐỒNG HỒ
Kính ngọc bích dạng bầu
CHỐNG THẤM NƯỚC
Khả năng chống thấm nước lên đến mức
50m/165 feet

chu kì trăng tại điểm 6 giờ. Hiển thị ngày tại
kim chính
SỰ LÊN DÂY
Tự lên dây cót 2 chiều qua Perpetual rotor
DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG
Xấp xỉ 48 tiếng

DÂY ĐEO

MẶT ĐỒNG HỒ

Dây đeo da

trắng

CHẤT LIỆU DÂY ĐEO
Da màu nâu thuốc lá
KHÓA
Khóa gập Crownclasp

CHỨNG NHẬN
Superlative Chronometer (chứng nhận COSC
+ Rolex sau khi lắp vỏ)

Tìm hiểu và khám phá thêm tại
Rolex.com
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, nhãn hiệu
dịch vụ, tên thương mại, kiểu dáng và bản quyền đều được
bảo vệ. Không được sao chép bất cứ thông tin gì trên website
này nếu chưa được sự cho phép. Rolex có quyền thay đổi
các mẫu đính kèm trên trang web hiện tại vào bất kỳ lúc nào.

