Tisková zpráva

Podmořský závazek společnosti Oris
Nejnovější potápěčské hodinky švýcarského nezávislého
výrobce hodinek jsou inspirovány podmořskou sopkou.
V říjnu 2011 byl nedaleko pobřeží ostrova El Hierro,
nejseverozápadnějšího ostrova španělských Kanárských
ostrovů pozorován zvláštní jev. Začaly se objevovat skvrny
světle zbarvené vody, na hladinu oceánu vyplouvaly mrtvé ryby
a místní si ve vzduchu povšimli silného zápachu síry.
Jak se ukázalo, jednalo se o první příznaky podmořského
sopečného výbuchu, přibližně 1 000 metrů pod hladinou
Atlantického oceánu. Erupce trvala až do března následujícího
roku a pouhých 86 metrů pod hladinou po ní zůstal kráter
vulkánu.
Společnost Oris s radostí oznamuje, že uzavřela partnerství
se Španělským ústavem oceánograﬁe (IEO), aby podpořila
stipendia tří studentů na Fakultě námořních věd na Univerzitě
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Cestovní stipendia
se otevřou studentům studujícím magisterské studium v oboru
oceánograﬁe a budou zahrnovat stáže, které budou zakončeny
magisterskou prací související se sopkou El Hierro. Přestože je
vulkanický ostrov El Hierro od roku 2000 biosférickou rezervací
UNESCO, jedná se o nejméně prozkoumaný ostrov
Kanárských ostrovů.
Finanční prostředky na příspěvek společnosti Oris na
stipendium budou shromažďovány prodejem hodinek
limitované edice Oris El Hierro, černé verze hodinek Oris Aquis
s povrchovou úpravou DLC. Zadní strana hodinek bude mít
rytinu sopky El Hierro a jejích souřadnic
Nové hodinky limitované edice El Hierro napodobují sopečnou
horninu v černé a šedé barvě, zatímco červená barva, která je
použita k označení minutové stupnice číselníku a na středové
sekundové ručce, představuje roztavenou lávu.
Hodinky jsou vybaveny strojkem s automatickým nátahem
a mají všechny funkce, které jsou společné pro kolekci
potápěčských hodinek Aquis společnosti Oris, včetně
jednosměrně otočné lunety s keramickou intarzií, ochrany
korunky, vodotěsnosti do 30 bar/300 m, černého kaučukového
pásku s bezpečnostní pojistkou vyvinutou společností Oris
a rychloupínací posuvné skládací spony.
Limitovaná edice El Hierro společnosti Oris, se připojuje
k exkluzivnímu seznamu potápěčských hodinek limitované
edice, vyráběných touto nezávislou švýcarskou značkou.
Stejně jako každý z jeho předchůdců, je i toto vysoce funkční
nástroj, který přispívá k renomé společnosti, ohleduplné
k životnímu prostředí. Vyrobeno bude 2 000 kusů, které jsou
dostupné od května 2016 za doporučenou cenu 57 990,- Kč.
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Funkce hodinek
Limitovaná edice hodinek Oris El Hierro
Ref. č. sady 01 733 7653 4783 RS, Ø 43,00 mm
Limitovaná edice 2 000 kusů
ź
ź

ź
ź
ź

ź

ź

ź

Strojek s automatickým nátahem Oris, kal. 733, na
platformě strojku SW 200-1, s ukazatelem data na pozici 6
Vícedílné pouzdro z ušlechtilé oceli s černou povrchovou
úpravou DLC. Bezpečnostní šroubovací korunka z
ušlechtilé oceli a ochrana korunky černou povrchovou
úpravou DLC Vodotěsnost do 30 bar/300 metrů
Jednosměrně otáčivá luneta pro potápěče s červeno-šedou
minutovou stupnicí na černé keramické intarzii
Safírové sklíčko, vypouklé na obou stranách, s vnitřním
antireﬂexním potahem
Šroubovací nerezové dýnko s černou povrchovou úpravou
DLC a rytinou podmořské sopky na ostrově El Hierro a
jejími souřadnicemi
Černý číselník s nanesenými ukazateli vyplněnými
luminiscenčním materiálem Super-LumiNova® Černé
niklové hodinové a minutové ručky vykládané materiálem
Super-LumiNova®. Červená niklová vteřinová ručka
vykládané materiálem Super-LumiNova®
Černý kaučukový pásek s bezpečnostní pojistkou Oris proti
pádu hodinek i po odepnutí a rychloupínací posuvnou
skládací sponou s povrchovou ochranou DLC
doporučená maloobchodní cena 57 990,- Kč
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