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CLASSIC FUSION CHRONO AERO TITANIUM
CLASSIC FUSION CHRONO AERO KING GOLD
O Aero Bang é um dos grandes best-sellers da Hublot desde 2007.A partir de agora, este
conceito de mecanismo "Aero", como aerado visível, graças a um mostrador graficamente
perfurado, está disponível na linha Classic Fusion, a linha de relógios mais clássica da fábrica
suíça.
Prazer aos olhos, que podem admirar a bela mecânica do cronógrafo com os dias do mês,
mas também a melhor barreira contra a imitação. Tendência que continua a se afirmar.O motor
não se esconde, ele se exibe.
Este modelo é apresentado em um diâmetro de 45 mm, elegante com suas linhas mais doces
e mais arredondadas, seus dois botões de pressão de um lado e de outro da coroa, seus dois
contadores às 3 horas (ponteiro pequeno de segundos) e às 9 horas (30 minutos), sua janela
de data às 6 horas e em duas versões:Titânio e King Gold, o famoso ouro vermelho da Hublot
que contém 5% de platina que lhe confere este vermelho mais intenso e que o torna ainda
mais precioso.O conjunto é completado por uma pulseira em couro de jacaré preto costurado
sobre borracha preta que proporciona flexibilidade, conforto e longevidade
excepcionais.Reserva de marcha de 42 horas.Estanque a 50 metros.Estes modelos existem
igualmente com uma pulseira em Titânio ou em King Gold.
Referências!

!

525.NX.0170.LR (Titânio)
525.OX.0180.LR (King Gold)

Caixa ! !
!

!

"Classic Fusion" - 45 mm de diâmetro
Titânio polido com extremidades acetinadas ou King Gold 18K polido com
extremidades acetinadas

Aro!

Parafusos!
!
Estanqueidade !!

Titânio ou King Gold 18K acetinado com 6 parafusos em titânio em formato H
embutidos polidos-travados
Titânio ou King Gold 18K polido com o logotipo da Hublot
Titânio ou King Gold 18K polido
Safira com tratamento antirreflexo nas duas faces
Titânio ou King Gold 18K acetinado
Vidro safira com tratamento antirreflexo interno
!
Titânio
!
5 ATM ou cerca de 50 metros

Mostrador!
Ponteiros!

!
!

Coroa! !
Botões! !
Vidro! !
Fundo ! !

!
!
!
!

!
!

Mecanismo ! !
Nº de componentes !
Rubis! !
!
Pontes !!
!
Data! !
!

Safira com apliques e anel de contagem com ródio ou dourados
Facetados, diamantados, com ródio ou dourados

HUB 1155 Cronógrafo Aero Hublot mecânico e automático
207
60!
!
!
Tratadas em preto lado mostrador
Disco esqueleto com revelador às 6 horas!
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Massa oscilante !
Reserva de marcha !

Carboneto de tungstênio com ródio com o logo HUBLOT em preto
Cerca de 42 horas

Pulseira!
Fecho !

Couro de jacaré preto costurado sobre borracha preta
Fecho dobrável em Aço ou Ouro 18K (lâminas em aço PVD preto)
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