Tisková zpráva

Traťový rekord
Společnost Oris představuje limitovanou edici
Audi Sport II
Společnost Oris s potěšením oznamuje, že v dalším roce
unikátní spolupráce s týmem Audi Sport přináší na trh
limitovanou edici Audi Sport II. Hodinky jsou věnovány
průlomovému modelu Audi R18 e-tron quattro, jehož
silueta je zpodobena na dýnku.

Nové Oris Audi Sport Limited
Edi on II jsou výsledkem vztahu
mezi Oris a Audi Sport

Společnost Oris je oﬁciálním partnerem týmů Audi Sport, který
se účastní mistrovství světa ve vytrvalostních závodech FIA
(WEC) i německého mistrovství cestovních vozů (DTM). Tým
Audi Sport má od roku 2000 na svém kontě neuvěřitelných 12
vítězství ve slavném vytrvalostním závodě v Le Mans. V roce
2014 tým Audi Sport znovu obsadil stupně vítězů s vozem Audi
R18 e-tron quattro, který sponzoruje společnost Oris a který
vítězně pilotoval tým, jehož členem je i švýcarský jezdec
a ambasador značky Oris - Marcel Fässler.
Dlouholetá tradice výkonných chronografů značky Oris pro
motosport se počítá už od roku 1970, kdy byl vyroben model
Chronoris. Limitovaná edice Audi Sport II je nejnovějším
přírůstkem této řady. Stejně jako technologicky vyspělé vozy
týmu Audi Sport jsou naše hodinky konstruovány jako lehké
a maximálně odolné zařízení s celou řadou inovativních funkcí.

Nové Oris Audi Sport Limited
Edi on II v pouzdře z lehkého
tanu

Patří mezi ně automatické stopky postavené na kalibru Oris
778, s desetiminutovým odpočtem. Tato funkce je užitečná pro
jezdce, kteří potřebují sledovat startovní časy závodů. Hodinky
mají rovněž užitečný ukazatel dne a data na pozici tří hodin
a retrográdní malý vteřinový indikátor na pozici devíti hodin
speciálně vyvinutý společností Oris a designově prvky
inspirované palubní deskou moderních závodních vozidel.
Společnost Oris vybavila nové hodinky Audi Sport decentním
černým vzhledem: pouzdro je odlité z lehkého titania s vrstvou
PVD v povrchové úpravě DLC, číselník je černý a obousměrná
otočná luneta je opatřena černou keramickou vložkou odolnou
proti poškrábání, na které je vyryta minutová stupnice.
Nápadný červený vteřinový indikátor uprostřed a červená ručka
malého číselníku zaručují vynikající čitelnost hodinek.

Víčko pouzdra nových hodinek
Oris Audi Sport Limited Edion II ̀
je zdobeno siluetou závodního
vozidla Audi R18 e-tron quatro

Modely z limitované edice Oris Audi Sport II budou nosit
závodní jezdci týmu Audi Sport v sezóně 2015, edice je
omezena na 2000 kusů. Hodinky budou k dispozici od června
2015.
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Funkce hodinek
Limitovaná edice Oris Audi Sport II
Ref. č. 778 7661 7784 LS, Ø 44,00 mm
Limitovaná edice 2 000 kusů
·

·

·

·

Oris Audi Sport Limited Edion II ̀
v novém černém provedení
s inova vními funkcemi

·
·

·

·
·

·

Strojek s automatickým nátahem Oris, kal. 778,
na platformě strojku Sellita SW 500 s funkcí stopek
a zobrazením dne a data na pozici tří hodin
Vícedílné titanové pouzdro, šroubovací korunka
z nerezové oceli a tlačítka z nerezové oceli, vše
s černou povrchovou úpravou DLC. Vodotěsné
do 10 bar/100 m
Obousměrně otočná černá keramická luneta s
minutovou stupnicí a pryžovou vložkou pro lepší úchop
na vnějším okraji
Safírové sklíčko vypouklé na obou stranách
a s antireﬂexním potahem na obou stranách
Speciální titanové dýnko zdobené rytinou, s černou
povrchovou úpravou DLC a vyrytým číslem
Dvoudílný, černý matný číselník. Kroužek číselníku
s tachymetrickou stupnicí zabudovaný do pouzdra.
Sekundový a minutový sčítač.
Čísla vyplněná černým materiálem Super-LumiNova.
Hodinová a minutová ručka z černého leštěného niklu
a výplní z materiálu Super-LumiNova; středový
vteřinový indikátor a ručka malého číselníku v červené
barvě.
Speciální retrográdní malý sekundový indikátor
na pozici devíti hodin vyvinutý společností Oris
Černý děrovaný kožený pásek se závodním motivem
s titanovou skládací sponou a povrchovou úpravou
DLC
Doporučená maloobchodní cena pro Českou republiku
je 92.990,- Kč
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