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A perícia da Seiko em relógios de mergulho é celebrada
com a nova colecção Prospex

Um clássico da Seiko renasce com Prospex

Seis novas criações Prospex prestam homenagem a dois Seiko Diver’s icónicos.
Desde 1965 que a Seiko tem ultrapassado constantemente os limites na tecnologia por trás do
relógio de mergulho. Hoje, dois marcos desta história ilustre são homenageados em novas
criações Prospex. Em 1968, a Seiko apresentou o primeiro Diver hi-beat do Japão e, dez anos
mais tarde, foi criado o primeiro relógio para mergulho de saturação com movimento de quartzo
do mundo. Agora, estes dois relógios de referência são recordados, com criações
comemorativas que oferecem os mais recentes desenvolvimentos em alta tecnologia relojoeira
a quem trabalha no mundo subaquático ou usufrui dele.
A Recriação de Edição Limitada do Diver’s Automático de 1968
Em 1968, apenas três anos depois de ter sido produzido o primeiro relógio de mergulho Seiko,
os engenheiros elevaram a fasquia com um diver’s hi-beat com uma resistência à água de 300
metros, que foi uma das pedras basilares sobre as quais o futuro desenvolvimento de relógios
de mergulho da Seiko se baseou. Apresentava um calibre automático de alta precisão com 10
batimentos por segundo, uma estrutura numa única peça, coroa de rosca e um bisel rotativo
unidireccional.
O original de 1968 foi desenvolvido para mergulho com garrafa comum, enquanto esta
recriação apresenta especificações para mergulho de saturação. Como o original, a caixa é
construída numa única peça e a tampa é plana. Incorpora o Calibre 8L55, desenvolvido
especialmente para mergulho e montado pelos artífices especializados da Seiko no Estúdio
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Relojoeiro Shizukuishi em Morioka, no Norte do Japão. Cada
detalhe tem acabamentos da mais alta qualidade: o polimento
Zaratsu confere beleza e definição à caixa, um vidro de safira
com dupla curvatura assegura alta legibilidade, e a bracelete é
produzida com silicone de alta resistência de última geração. Os
marcadores têm arestas polidas, e os que se encontram às 12, 6
e 9 horas apresentam um design distinto para garantir uma
leitura livre de erros, mesmo a 300 metros de profundidade.

O original de 1968

O paraíso para o mergulho que é Yakushima inspira uma segunda versão comemorativa

Uma edição limitada de 1.968 peças presta homenagem ao seu antecessor

As mesmas especificações profissionais encontram-se igualmente numa segunda nova criação
que comemora o relógio de mergulho de 1968. A imagem de marca deste relógio é a sua cor
verde. Este tom profundo de verde reflecte os tons luxuriantes dos antigos cedros da ilha de
Yakushima, no extremo sul do arquipélago japonês. Além de ser Património Natural Mundial da
Unesco pelas suas florestas, Yakushima é um destino também muito acarinhado pela sua
comunidade de mergulhadores, graças às suas águas cristalinas, aos recifes de coral, e à vida
marinha abundante. Durabilidade e resistência são as palavras-chave: o bisel em cerâmica de
zircónia é altamente resistente a riscos e impactos, a caixa em aço inoxidável tem um
revestimento super-rígido, e o vidro de safira recebeu um revestimento anti-reflexo em ambas
as faces. Os marcadores de 5, 10, 15 e 20 minutos do bisel são pintados com um Lumibrite
especialmente potente, para aumentar a legibilidade do bisel rotativo e, assim, a segurança do
mergulhador. Para além da bracelete em aço, o relógio é ainda acompanhado por um bracelete
em silicone de alta-resistência.
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Uma reinterpretação moderna do relógio de mergulho automático de 1968

Dois outros novos Prospex celebram o original de 1968. Fazem eco do seu design mas
executado com um estilo moderno, com um bisel mais estreito e ponteiros com linhas mais
contemporâneas. Um é inteiramente em aço inoxidável, enquanto o outro apresenta uma
bracelete em silicone. Ambos têm uma resistência à água até 200m, e incorporam o calibre
6R15 que confere um perfil mais esguio à caixa.
Uma recriação do primeiro relógio para mergulho de saturação de quartzo, 1978

Resistência à água até 1000m e todas as especificações para mergulho profissional

Ref. RLS1803-01

O original de 1978

Para comemorar o 40º aniversário da invenção do primeiro
relógio de mergulho profissional com movimento de quartzo do
mundo, esta peça icónica é recriada fielmente na sua estética,
mas reinventada com a tecnologia e os materiais mais recentes
da Seiko. A construção da caixa e o desenho do mostrador são
fiéis ao original, assim como os índices e a coroa, e a resistência
à água foi aumentada para 1.000m. O material da caixa exterior
é cerâmica de zircónia, sete vezes mais duro que o aço,
protegendo-a de impactos. Apresenta todas as inovações que a
Seiko trouxe para os relógios de mergulho na década de 1970,
incluindo a construção em duas camadas com uma caixa interior
única, a junta em formato de L para suportar hélio, e a bracelete
em acordeão. Esta nova versão comemorativa é oferecida com
uma bracelete em silicone de alta-resistência para maior conforto
no uso, quer sobre um fato de mergulho, quer directamente no
pulso.

Cermet. O material perfeito para um relógio de mergulho profissional

As mesmas altas especificações encontram-se todas nesta edição comemorativa do original de
1978. Difere apenas pelo uso de Cermet na caixa exterior. Este material é oito vezes mais duro
que o aço, e oferece por isso uma maior protecção contra choques, e confere também um
acabamento metálico especial. Apresenta-se num tom dourado violeta, inspirado pela luz
mágica que é reflectida pela superfície do oceano ao pôr-do-sol.
*Cermet é um material compósito com cerâmica e outros materiais metálicos. Tem toda a rigidez,
resistência à abrasão e resistência ao calor da cerâmica, assim como a dureza tipicamente associada ao
metal.
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A Recriação de Edição Limitada do Automatic Diver’s de 1968:
SLA025
Calibre 8L55
Sistema de alimentação: Automático
Vibrações: 36.000 vibrações por hora (10 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 55 horas
Número de jóias: 37 rubis
Especificações
Caixa em aço inoxidável com revestimento super-rígido
Vidro de safira de dupla curvatura com tratamento anti-reflexo
Coroa de rosca
Resistência à água: 300m para mergulho de saturação
Resistência magnética: 16.000 A/m
Diâmetro: 44,8mm. Espessura: 15,7mm
Bracelete em silicone
Preço recomendado de venda ao público na Europa: 5.500€
Edição Limitada de 1.500 peças

A Edição Limitada Comemorativa do Automatic Diver’s de 1968:
SLA019
Calibre 8L35
Sistema de alimentação: Automático
Vibrações: 28.800 vibrações por hora (8 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 50 horas
Número de jóias: 26 rubis
Especificações
Caixa e bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido
Vidro de safira com tratamento anti-reflexo
Bisel em cerâmica de zircónia
Coroa de rosca
Resistência à água: 300m para mergulho de saturação
Resistência magnética: 16.000 A/m
Diâmetro: 44,3mm. Espessura: 15,4mm
Bracelete em aço inoxidável com fecho de báscula triplo com botão de
segurança, travão e sistema de ajuste
Inclui bracelete adicional em silicone
Preço recomendado de venda ao público na Europa: 3.200€
Edição Limitada de 1.968 peças

A Reinterpretação Moderna do Automatic Diver’s de 1968:
SPB077, 079
Calibre 6R15
Sistema de alimentação: Automático
Vibrações: 21.600 vibrações por hora (6 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 50 horas
Número de jóias: 23 rubis
Especificações
Caixa em aço inoxidável com revestimento super-rígido
Vidro de safira com tratamento anti-reflexo
Tampa aparafusada. Coroa de rosca
Resistência à água: 200m Diver’s
Resistência magnética: 4.800 A/m
Diâmetro: 44,0mm. Espessura: 13,1mm
Bracelete em aço inoxidável com fecho de báscula triplo com botão de
segurança, travão e extensor (SPB077)
Bracelete em silicone (SPB079)
Preço recomendado de venda ao público na Europa:
1.100€ (SPB077)
900€ (SPB079)
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A Recriação de Edição Limitada do Quartz Saturation Diver’s de
1978: S23626
A Edição Limitada Comemorativa do Quartz Saturation Diver’s de
1978: S23627
Calibre 7C46
Precisão +/- 15 segundos por mês (a temperaturas entre 5º e 35ºC)
Especificações
Caixa interior em titânio com revestimento dourado (S23626)
Protecção exterior em cerâmica de zircónia (S23626)
Caixa interior em titânio com revestimento rígido negro (S23627)
Protecção exterior em Cermet (S23627)
Vidro de safira
Coroa de rosca
Resistência à água: 1000m para mergulho de saturação
Resistência magnética: 4.800 A/m
Diâmetro: 49,4mm. Espessura: 15,3mm
Bracelete em silicone
Preço recomendado de venda ao público na Europa:
2.400€ (S23626)
3.000€ (S23627)
Edição Limitada de 1.978 peças (S23626) / 800 peças (S23627)
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