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CLASSIC FUSION CLASSICO EXTRA-THIN SKELETON
BLACK CERAMIC
Em menos de um ano, ele se tornou um dos grandes best-sellers da Hublot. Um sucesso
fenomenal em todo o mundo, tanto na Ásia, quanto na Europa e nos Estados Unidos.O ponto
forte dos relógios mais clássicos da Hublot. Trata-se de um relógio extra fino de esqueleto,
um Classic Fusion cujo design foi refinado, conservando, no entanto, os códigos dinâmicos e
contemporâneos imediatamente reconhecíveis da Hublot. Apresentado no ano passado na
Basileia, primeiro em King Gold e em titânio, é agora, com uma caixa extremamente elegante
preparada totalmente em cerâmica preta polida e acetinada que se exprime o novo Classic
Fusion Extra-Fino Esqueleto em Cerâmica Preta.
Com um diâmetro de 45 mm, esse relógio é equipado com o novo mecanismo CLASSICO da
Hublot (HUB1300) inteiramente concebido e desenvolvido na sua fábrica em Nyon. Com
uma espessura de apenas 2,90 mm, ele é construído com 130 componentes magnificamente
valorizados pela "esqueletagem" - com um design decididamente gráfico - que permite a
contemplação do mecanismo de ajuste do relógio, o balanceiro, o escapamento para o prazer
dos olhares experientes.No lado do mostrador, destaca-se o ponteiro pequeno de segundos às 7
horas e os ponteiros que atendem ao design dos primeiros relógios Hublot, como um lindo piscar
de olhos pela história da marca.O conjunto é completado com uma pulseira com fecho dobrável
em couro de jacaré preto costurado sobre borracha que lhe confere grande conforto, flexibilidade
e durabilidade.O relógio é também prático para o dia-a-dia, com 90 horas de reserva de marcha
e uma estanqueidade de 50 metros.
Maravilha de equilíbrio entre o classicismo do extra-fino e o design dinâmico e contemporâneo
com o "look black" assinado pela Hublot, esse relógio é um belo exercício de estilo que
demonstra bem o princípio de fusão entre Tradição e Modernidade.
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515.CM.0140.LR - em cerâmica
"Classic Fusion" - Diâmetro de 45 mm - Cerâmica preta polida e acetinada
Cerâmica acetinada vertical
6 parafusos de titânio em formato H, embutidos, polidos e travados
Safira com tratamento antirreflexo interno/externo
Resina composta preta
Cerâmica polida com o logo Hublot
Cerâmica polida com vidro safira com tratamento antirreflexo interno
!
5 ATM ou cerca de 50 metros
Safira com logo Hublot aplicado em decalque cinza brilhante pantone 425 /
borda preta
Tratamento antirreflexo na parte superior/na parte inferior
Indexadores polidos tratados em preto
!
Polidos, tratados em preto.
CLASSICO HUB1300 esqueleto com remontagem manual
Pequeno display de segundos na posição de 7H
2,90 mm
123 (Rubis: 23)
3 Hz (21.600 A/h)
Cerca de 90 horas
Jacaré preto costurado sobre borracha preta, costuras pretas.
Fivela dobrável em aço PVD, acabamento polido e acetinado.
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