22 de Março de 2018

Astron GPS Solar adiciona uma série executiva desportiva.
Um estilo activo para profissionais nos seus tempos livres.

A nova série executiva desportiva de Astron. SSE167

Lançada em 2017, a série executiva Astron foi a primeira desenhada especificamente para
aqueles que procuram um relógio versátil, adequado para qualquer ocasião ou actividade. Foi
um sucesso global. Hoje, a série executiva expande-se com a criação de um novo modelo
desportivo, criado para quem deseja um relógio que funciona tão bem no escritório quanto ao
ar livre. Com lançamento previsto para 2018, a série executiva desportiva oferece todas as
funcionalidades da tecnologia GPS Solar, exclusiva da Seiko, mas com novos níveis de
durabilidade, legibilidade e resistência à água.
Estilo executivo à altura de qualquer desafio.
A série executiva desportiva traz mais para a linha Astron do que apenas um novo estilo, mais
dinâmico: este relógio GPS Solar é para pessoas activas que procuram durabilidade e precisão
com um toque de estilo. Como todos os relógios GPS Solar, liga-se automaticamente à rede de
satélites GPS e, com o toque de um botão, ajusta-se à hora local* em qualquer parte do
planeta com uma precisão de 1/100.000 de segundo, usando apenas energia luminosa. A série
executiva desportiva vem equipada com o calibre 8X53, que oferece também um segundo fuso
horário com indicação AM/PM.
*Se ocorrerem alterações na zona/região horária, pode ser necessário ajustar o fuso horário de modo
manual.
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A série executiva desportiva será lançada em três versões, todas com o mesmo bisel em vidro
de safira da série executiva de 2017, e todas partilham um maior leque de funcionalidades em
quatro áreas-chave:
- Resistência à água: Pela primeira vez na colecção Astron, os relógios da série executiva
desportiva têm uma resistência à água de 20 bar, permitindo-lhes chegar onde nenhum Astron
chegou antes.
- Legibilidade: com ponteiros e índices mais largos revestidos com o LumiBrite de maior
potência, a série executiva desportiva oferece uma legibilidade acrescida. Os códigos UTC no
bisel em vidro de safira também são cobertos por LumiBrite. O relógio mantém-se legível
durante horas depois das luzes se apagarem – perfeito para uma aventura nocturna no mar, ou
uma caminhada às primeiras horas da manhã.
- Facilidade de uso: Uma bracelete extra-forte permite que o relógio assente facilmente sobre
qualquer pulso, grande ou pequeno, e um novo estilo de fivela oferece maior conforto e um
estilo mais sofisticado.
- Durabilidade: Para garantir que a série executiva desportiva consegue suportar qualquer
aventura de fim-de-semana, os três modelos têm caixa em titânio e uma nova guarda para a
coroa. Esta guarda foi desenhada especificamente para proteger o relógio de choques e
impactos fortes.
Adicionalmente, um revestimento super-rígido, resistente a riscos, garante que o estilo luxuoso
do relógio consegue sobreviver a um fim-de-semana de aventuras e manter-se à altura da
semana de trabalho que se segue. Ao mesmo tempo, a caixa e a bracelete apresentam
superfícies definidas, com um acabamento espelhado graças ao polimento Zaratsu que
recebem.
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A Edição Limitada Novak Djokovic

A Edição Limitada Novak Djokovic de Astron. SSE174
A completar a série executiva desportiva, encontramos a Edição Limitada Novak Djokovic: um
modelo poderoso, perfeito para viajantes globais aventureiros. Esta Edição Limitada capta de
forma engenhosa a essência da abordagem de Novak ao ténis – poder, precisão, paixão e
elegância – através da adição de pormenores de design exclusivos deste relógio GPS Solar.
O sistema de pontuação do ténis – Love, 15, 30, 40 – é usado em quatro dos índices de
minutos, como um piscar de olhos subtil à modalidade praticada pelo grande desportista que
inspira esta criação. Uma estrela no marcador das oito horas presta homenagem a Novak
como um dos apenas oito atletas a conquistar um Grand Slam de carreira. Em destaque no
bisel, encontramos os códigos UTC das quatro cidades que foram palco de torneios do Grand
Slam: Paris, Londres, Nova Iorque e Melbourne. Para garantir a sua durabilidade, o relógio
recebeu o revestimento super-rígido negro exclusivo da Seiko, conferindo-lhe resistência a
riscos e um tom de negro profundo e uniforme que não se irá desvanecer.
Este relógio é uma edição limitada de apenas 1.500 peças, e estará disponível a partir de
Setembro de 2018 em pontos de venda seleccionados no mundo inteiro.

O nosso embaixador mundial, Novak Djokovic
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Seiko Astron GPS Solar – série Executive Sports
Calibre 8X53
Ajuste de hora e fuso horário controlado por GPS
Duplo fuso horário com indicação AM/PM
Calendário perpétuo programado até 2100
Indicação de resultado de recepção de sinal GPS
Horário Mundial (40 fusos horários)
Hora de Verão, Modo de Poupança de Energia
Precisão: +/- 15 segundos por mês
(sem recepção de sinais GPS e entre temperaturas de 5ºC e 35ºC)
Especificações
Caixa em titânio com revestimento super-rígido (SSE167, 169)
Caixa em titânio com revestimento super-rígido rose gold (SSE170)
Bisel em vidro de Safira
Vidro de Safira com revestimento super-transparente
Resistência à água: 20 bar
Resistência magnética: 4.800 A/m
Diâmetro: 46,7mm. Espessura: 14,5mm
Bracelete em silicone
Fecho de báscula triplo com botão de segurança
Preços recomendados de venda ao público na Europa: a partir de 2.500€
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Edição Limitada Astron Novak Djokovic
Especificações
Caixa em titânio com revestimento negro super-rígido
Bisel em vidro de Safira
Vidro de Safira com revestimento super-transparente
Resistência à água: 20 bar
Resistência magnética: 4.800 A/m
Diâmetro: 46,7mm. Espessura: 14,5mm
Bracelete em silicone
Fecho de báscula triplo com botão de segurança
Edição Limitada de 1.500 peças
Preço recomendado de venda ao público na Europa: a partir de 2.700€
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