Tisková zpráva

Praha, 1. listopadu 2017

Modré z nebe a inovace v jednom
Od kokpitu až ke koktejlům – inovativním pilotním hodinkám Oris
se vrací stylový modrý číselník.
Oris si dovoluje s potěšením představit nové hodinky z kolekce
Big Crown ProPilot - Calibre 111. Hodinky se pyšní třpytivě
modrým číselníkem, inspirovaným modrou oblohou
slunečného dne. Inovativním pilotním hodinkám dává Oris
hlubší univerzální atraktivitu díky které se tyto hodinky hodí do
kokpitu i na koktejlovou párty.
Přestože byly navrženy tak, aby se s nimi jejich nositel cítil příjemně i
na slavnostní večeři, zůstávají nové hodinky Oris Big Crown
ProPilot Calibre 111 vysoce funkčními hodinkami a jedním z
technicky nejpropracovanějších počinů v bohaté historii inovací
značky Oris. Model je vybaven in house kalibrem Calibre 111 mechanickým strojkem s ručním nátahem.
Calibre 111 obsahuje unikátní set komplikací. Kromě velkého
pérovníku a 10denní rezervy chodu má také nelineární ukazatel
rezervy chodu patentovaný značkou Oris, který se snižováním
rezervy ještě přesněji ukazuje zbývající dobu nátahu,. Hodinky mají
také vteřinový číselník a ukazatel data na 9 hodinách. Oris je
jediným výrobcem mechanických hodinek, který tyto funkce
kombinuje v jediných náramkových hodinkách vyráběných ve
Švýcarsku. což je důkazem neustálého odhodlání značky,
prosazovat užitečné inovace v nádherně navržených a precizně
zpracovaných hodinkách.
Značka Oris začala vyrábět hodinky pro piloty již v 10. letech 20.
století během počátků letadel těžších než vzduch. První kapesní
hodinky byly opatřeny pouzdrem s rytinou připomínající první přelet
kanálu La Manche Louisem Blériotem v roce 1909. Ke konci 10. let
20. století již Oris vyráběl náramkové hodinky pro piloty. První z
těchto hodinek jsme letos oslavili formou limitované edice Big
Crown 1917. V roce 1938 značka poprvé představila hodinky Big
Crown pojmenované podle velké korunky, která pilotovi
umožňovala seřizovat hodinky během letu i v rukavicích. V
současnosti nabízí pilotům kolekce Oris Aviation širokou řadu
robustních, čitelných a vysoce funkčních náramkových hodinek,
které jsou schopny absolvovat zkoušku odolnosti i v kokpitu letadel.
Hodinky The Big Crown ProPilot Calibre 111 mají pouzdro o
průměru 44 mm z ušlechtilé oceli a design lunety typický pro kolekci
Big Crown ProPilot inspirovný lopatkami tryskové turbíny. Ručky a
indexy jsou opatřeny luminiscenčním materiálem SuperLumiNova®, pro lepší čitelnost za nízké viditelnosti. Modrý číselník
vkusně doplňuje tmavě hnědý řemínek z pravé louisianské
krokodýlí kůže, černý textilní řemínek nebo kovový tah. Řemínek z
pravé louisianské krokodýlí kůže a černý textilní řemínek jsou
opatřeny patentovanou sponou Oris, která připomíná přezku
bezpečnostního pásu letadel.
Nové hodinky Big Crown ProPilot Calibre 111 s modrým číselníkem
navazují na dlouholetou tradici značky Oris, vyrábět nádherné a
praktické pilotní hodinky, stvořené pro realitu skutečného života.
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Vlastnosti hodinek
Vlastnosti hodinek
Oris Big Crown ProPilot Calibre 111
Ref. č. 01 111 7711 4165 LS, Ø 44,0 mm
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Calibre 111, strojek kompletně vyvinutý značkou Oris
Ruční natahování, 3 Hz, 21 600 VpH, jeden perovník
10denní rezerva chodu, patentovaná nelineární indikace rezervy chodu
umístěná na pozici 3, vteřinový číselník a ukazatel data na pozici 9
Vícedílné pouzdro z ušlechtilé oceli se saténovou povrchovou úpravou a
šroubovací korunkou vodotěsné do 10 bar / 100 m
Safírové horní sklíčko, vypouklé na obou stranách, s vnitřním antireﬂexním
potahem
Modrý číselník s arabskými číslicemi opatřenými na povrchu
luminiscenčním materiálem Super-LumiNova® a hodinovými a minutovými
ručkami s intarzií Super-LumiNova®
Tmavě hnědý řemínek z pravé louisianské krokodýlí kůže nebo černý
textilní řemínek s patentovanou sponou s bezstupňovým systémem úpravy
délky pásku, alternativně k dispozici s náramkem z ušlechtilé oceli
Dodává se v luxusní dřevěné krabičce
doporučená maloobchodní cena 139 990 Kč u varianty s textilním páskem,
144 990 Kč u kovového tahu a 147 990 Kč u řemínku z louisianské
krokodýlí kůže
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