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BIG BANG CAVIAR Red Gold Diamonds
BIG BANG CAVIAR Steel Diamonds
Mais preciosos, mais cintilantes, mais femininos do que nunca, os novos Big Bang Caviar em
ouro vermelho 5N ou em aço com seu aro cravado com 36 diamantes vão conquistar
rapidamente o planeta Fashion!
Retomando o design único, quase icônico da famosa One Million $ Black Caviar e diretamente
inspirados do Big Bang Black Caviar em cerâmica preta que se tornou desde 2011 um dos bestsellers da marca, estes dois relógios com um diâmetro ideal e elegante de 41 mm, apresentam
um visual gráfico e distinto graças aos ângulos vivos e aos relevos desenhados, talhados,
chanfrados, polidos como os diamantes negros baguete de seu irmão mais velho.Eles são
equipados com um mecanismo automático HUB1112 com uma janela com data às 3 H que os
apreciadores saberão valorizar.A pulseira em couro de vitelo lustrado preta ou prateada
costurada sobre borracha preta oferece conforto, maciez e robustez excepcionais.Com uma
reserva de marcha de 42 horas, eles são estanques a 10 Bar, o equivalente a 100 metros.
DETALHES TÉCNICOS
Referências

346.PX.0880.VR (Ouro 5N)
346.PX.0880.VR.1204 (Ouro 5N com aro cravado com 36 diamantes)
346.SX.0870.VR (Aço)
346.SX.0870.VR.1204 (Aço com aro cravado com 36 diamantes)

Caixa
Aro

Big Bang Caviar - Diâmetro de 41 mm – Ouro 5N ou Aço
Ouro 5N ou Aço com decoração baguete polida
Ouro 5N ou Aço cravado com 36 diamantes brancos (versão cravada)
6 parafusos em formato H embutidos polidos-travados em Ouro 5N ou Titânio
Safira com tratamento antirreflexo interno/externo
Logo Hublot metalizado preto brilhante às 12H
Resina composta preta
Ouro 5N ou aço com logo Hublot
Ouro 5N ou Aço com vidro safira
Tratamento antirreflexo interno
10 ATM ou cerca de 100 metros
Cerâmica PVD Ouro 5N ou Ródio
Polidos, esqueleto, tratamento em Níquel preto
HUB1112 com remontagem automática
Janela trapezoidal na posição 3 H
62
21
4 Hz (28.600 A/h)
42 horas
Vitelo cor Ouro 5N ou prateada brilhante costurada sobre borracha
preta
Fecho dobrável em Aço:dobrável, cobertura e placa em Aço
Fecho dobrável em Ouro 5N:dobrável em Aço PVD preto, cobertura e
placa em Ouro 5N

Vidro
Aro Asa
Coroa
Fundo
Estanqueidade
Mostrador
Ponteiros
Mecanismo
Visor de data
Componentes
Rubis
Frequência
Reserva de marcha
Pulseira
Fecho
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