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CLASSIC FUSION SKELETON TOURBILLON BLACK CERAMIC
Um relógio turbilhão esqueleto em cerâmica preta com perfil mais fino, mais clássico, mas
com um design preto que permanece fiel aos códigos Hublot. É o Classic Fusion Turbilhão
Esqueleto Preto em Cerâmica, uma das grande novidades da Hublot para o começo deste
ano 2013.
Distinto e contemporâneo, mas com uma elegância atemporal extraída dos valores da
relojoaria tradicional para uma das rainhas das complexidades, esta peça se beneficia de
uma verdadeira força visual graças a uma caixa em cerâmica preta polida e acetinada e um
mecanismo turbilhão, em esqueleto decididamente gráfico, inteiramente concebido,
desenvolvido e fabricado nas oficinas da Fabrica Hublot.
Em relação ao mostrador, destacam-se os ponteiros que atendem ao design dos primeiros
relógios Hublot, como uma bela piscadela da história da marca. Este relógio beneficia-se de
120 horas de reserva de marcha e é estanque até 30 metros.
Com o classicismo do turbilhão e o design preto distinto e ultracontemporâneo, esta série
limitada de apenas 99 peças numeradas demonstra perfeitamente o princípio de fusão entre
tradição e modernidade, entre o saber fazer artesanal e a visão criativa relojoeira do século
XXI.
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505.CM.0140.LR – Versão en cerâmica preta (limitada a 99 peças)
"Classic Fusion" - 45 mm de diâmetro
Cerâmica preta polida acetinada
Cerâmica preta acetinada vertical
6 parafusos de titânio em formato H, embutidos, polidos e travados
Safira com tratamento antirreflexo interno/externo
Resina composta preta
Cerâmica preta polida com logotipo da Hublot
Cerâmica polida com vidro em Safira com tratamento antirreflexo interno
3 ATM ou cerca de 30 metros
Safira com tratamento antirreflexo na parte superior/na parte inferior
Indexadores polidos tratados em preto
Polidos tratados em preto
MHUB6010.H1.1
Mecanismo Manufacture Tourbillon em esqueleto com remontagem manual
155
19
3 Hz (21.600 A/h)
Cerca de 120 horas
Jacaré preto costurado sobre borracha preta, costuras pretas
Fecho dobrável de aço PVD preto
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