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A linha Oyster Perpetual foi enriquecida com 

um novo modelo, o Oyster Perpetual 41, e com 

modalidades do Oyster Perpetual 36 que exibem 

mostradores em cores luminosas. Os reflexos da 

luz sobre as laterais da carrura valorizam as for-

mas refinadas de sua caixa Oyster, fabricada em 

aço Oystersteel, com respectivamente 41 mm ou 

36 mm de diâmetro e sobreposta por uma luneta 

arredondada.

 Uma primeira modalidade do Oyster Perpetual 41 

apresenta uma configuração atípica: seu mostra-

dor prateado com acabamento Sun se destaca 

pelos ponteiros e indicadores trabalhados em ouro 

amarelo 18 quilates. Uma segunda modalidade 

apresenta um sóbrio mostrador preto vivo com 

acabamento Sun e com ponteiros e indicadores 

em ouro branco 18 quilates.

 O Oyster Perpetual 36 se revela como uma luz 

enérgica e colorida com um mostrador laqueado 

disponível em cinco novas tonalidades: rosa candy, 

azul-turquesa, amarelo, vermelho-coral e verde.

A nova geração de relógios Oyster Perpetual 

possui a exibição Chromalight: os ponteiros e os 

indicadores são cobertos ou preenchidos com 

um material luminescente de longa duração que 

emite um brilho azul quando o relógio está em um 

ambiente escuro.

 O Oyster Perpetual 41 e as novas modalida-

des do Oyster Perpetual 36 são equipados com 

o calibre 3230, um mecanismo na vanguarda 

da tecnologia relojoeira, apresentado este ano 

pela Rolex.

 Como todos os relógios Rolex, o Oyster 

 Perpetual 41 e o Oyster Perpetual 36 recebem a 

certificação Cronômetro Superlativo, que garante 

seu desempenho excepcional no pulso. O status 

de Cronômetro Superlativo é simbolizado pelo 

selo verde presente em cada relógio Rolex, e é 

acompanhado de uma garantia internacional de 

cinco anos.

OYSTER PERPETUAL  
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Referência caixa
124300 

Referência pulseira 
72JB10

oyster perpetual 41 Caixa

Diâmetro
• 41 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Prateado, brilhante,  
acabamento Sun

• Indicadores em ouro amarelo  
18 quilates, Chromalight

• Ponteiros em ouro amarelo  
18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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oyster perpetual 41 Caixa

Diâmetro
• 41 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Preto vivo, brilhante,  
acabamento Sun

• Indicadores em ouro branco  
18 quilates, Chromalight

• Ponteiros em ouro branco  
18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Referência caixa
124300 

Referência pulseira 
72JB10

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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Caixa

Diâmetro
• 36 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Rosa candy, laqueado
• Indicadores em ouro branco  

18 quilates, Chromalight
• Ponteiros em ouro branco  

18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

oyster perpetual 36

Referência caixa
126000 

Referência pulseira 
72HB00

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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oyster perpetual 36 Caixa

Diâmetro
• 36 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Azul-turquesa, laqueado
• Indicadores em ouro branco  

18 quilates, Chromalight
• Ponteiros em ouro branco  

18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Referência caixa
126000 

Referência pulseira 
72HB00

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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oyster perpetual 36 Caixa

Diâmetro
• 36 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Amarelo, laqueado
• Indicadores em ouro branco  

18 quilates, Chromalight
• Ponteiros em ouro branco  

18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Referência caixa
126000 

Referência pulseira 
72HB00

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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oyster perpetual 36 Caixa

Diâmetro
• 36 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Vermelho-coral, laqueado
• Indicadores em ouro branco  

18 quilates, Chromalight
• Ponteiros em ouro branco  

18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Referência caixa
126000 

Referência pulseira 
72HB00

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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oyster perpetual 36 Caixa

Diâmetro
• 36 mm

Material
• Aço Oystersteel

Carrura
• Acabamento acetinado  

e laterais polidas

Luneta
• Arredondada

Impermeabilidade
• 100 metros

Mecanismo

• Calibre 3230, Manufacture Rolex
• Mecanismo mecânico de corda 

automática bidirecional  
por rotor Perpetual

Precisão
• –2 /+2 segundos por dia,  

após o encaixe

Funções
• Horas, minutos e segundos  

no centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Sistema de absorção de choques 

Paraflex

Escape
• Chronergy de rendimento 

otimizado

Reserva de corda
• 70 horas aproximadamente

Mostrador

• Verde, laqueado
• Indicadores em ouro branco  

18 quilates, Chromalight
• Ponteiros em ouro branco  

18 quilates, Chromalight exceto 
ponteiro dos segundos

Pulseira

• Oyster, elos maciços
• Aço Oystersteel
• Fecho Oysterclasp desdobrável
• Sistema de extensão rápida 

Easylink (aproximadamente 5 mm)

Referência caixa
126000 

Referência pulseira 
72HB00

Certificação 
Cronômetro Superlativo  
(COSC + certificação Rolex  
após o encaixe)

Garantia internacional  
de cinco anos
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ROLEX .COM
ROLEX .ORG

Todos os relógios Rolex são montados à mão com extremo cuidado para atender aos elevados padrões de qualidade da marca. Esse nível de exigência pode naturalmente restringir a capacidade de produção, e uma grande demanda pode limitar a disponibilidade de certos modelos.

Os novos relógios Rolex estão disponíveis para venda exclusivamente junto aos distribuidores oficiais, que são regularmente abastecidos e administram de maneira independente a oferta de relógios à clientela.  

Os distribuidores oficiais Rolex estão à sua disposição para fornecer informações sobre a disponibilidade dos diferentes modelos.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex



