22 de Março de 2018

O Premier automático “skeleton”, desenhado para Novak Djokovic

O primeiro relógio mecânico que criámos para Novak.

Um relógio mecânico inspirado pelo ténis para a colecção Seiko de Novak.
No seguimento do sucesso do Premier Kinetic Calendário Perpétuo, que criámos no ano
passado para Novak usar em ocasiões formais, a criação Premier de 2018 para Novak volta
aos courts de ténis. É o primeiro relógio automático que alguma vez criámos para Novak.
Incorpora um calibre automático com um acabamento especial, incorporado na primeira caixa
Premier clássica. Os índices, o mostrador e a bracelete têm um forte estilo desportivo que,
talvez de forma surpreendente, funcionam em perfeita harmonia com a elegância da caixa. Um
mostrador único impressionante transporta-nos de imediato para o centro da acção. É como se
olhássemos para a raquete de Novak, através de uma objectiva de longo-alcance, no preciso
momento em que atira uma bola na nossa direcção. A bola é o “coração aberto”, uma janela
através da qual vemos a roda de balanço a balouçar como Novak num dos seus movimentos
característicos, e a rede do mostrador assemelha-se às cordas da sua raquete. O efeito é tão
impressionante quanto apropriado, para um relógio que transporta a assinatura de Novak na
tampa e o seu emblema “D” na coroa, e que é lançado como edição limitada.

Um design, duas interpretações
Existem duas versões. A primeira é numa combinação de azul e preto que acentua o carácter
dinâmico e desportivo do modelo. O segundo é num tom rose gold que realça o classicismo do
estilo Premier. Ambas as interpretações são disponibilizadas com braceletes híbridas que,
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como os próprios relógios, combinam os elementos desportivos e formais do desenho. A pele
na superfície exterior confere ao relógio um toque clássico, enquanto a camada em silicone na
face interna assegura um uso confortável sobre o pulso, mesmo no court de ténis.
O movimento é uma nova versão do calibre 4R, desenvolvido especialmente para um
mostrador em esqueleto. O mecanismo das faces do movimento cria uma sensação
tridimensional muito apelativa que atrai o olhar, e fala com eloquência da qualidade intrínseca
da perícia relojoeira que encerra.
A versão com o mostrador azul é disponibilizada numa edição limitada de 2.000 peças, e a
versão com mostrador preto e a caixa em tom rose gold é uma edição de 3.000 peças. Ambas
serão lançadas mundialmente em Setembro de 2018.

O Premier Automático Edição Limitada Novak Djokovic: SSA374,
375
Calibre 4R71
Vibrações: 21.600 vibrações por hora (6 batimentos por segundo)
Reserva de marcha: 41 horas
Jóias: 24 rubis
Especificações
Aço inoxidável com revestimento rose gold (SSA374)
Aço inoxidável com revestimento rígido negro (SSA375)
Vidro de Safira, Tampa de rosca transparente (movimento à vista)
Diâmetro: 42,9mm. Espessura: 12,0mm
Resistência à água: 10 bar
Bracelete em silicone e pele
Edição Limitada de 3.000 peças (SSA374) / 2.000 peças (SSA375)
Preços recomendados de venda ao público na Europa:
760€ (SSA374)
680€ (SSA375)
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