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A Hublot apresenta uma coleção de relógios "Jeans"
Ou… para o verão, nada mais agradável que usar um denim fashion!
A Hublot fez isso. É a primeira vez que uma marca de relojoaria de luxo apresenta relógios
"Jeans"!E não é com um jeans qualquer: seu mostrador e sua pulseira são feitos com o
jeans italiano cujo fabricante é o fornecedor de todos os grandes nomes do luxo e da moda!
A partir da ideia de Tina Zegg, aqui está a coleção composta de três relógios "Big Bang
Jeans" para as mulheres e um relógio de mergulho ultratécnico para os homens, o
"Oceanographic 4000 Jeans" confeccionados - para encher os olhos – em parte, a partir
dos jeans Fashion Dsquared , de Tina Zegg.
O jeans, sua cor azul desbotada, já nos traz um vento de verão.Não será neste ano que os
jeans vão sair do cenário da moda.Acessório que nunca saiu de moda desde a sua criação,
o jeans é sempre indispensável quando queremos lançar uma tendência.Visual chic, visual
rock’n roll, visual sexy ou boêmio, visual vintage ou urbano, autêntico, tye-die… o jeans
encaixa-se em todos os nossos desejos e é "O" elemento básico de todos os guardaroupas masculinos e femininos.
O lançamento desta coleção particularmente fashion que agregou a qualidade de
fabricação dos relógios da Alta Relojoaria ocorreu em 18 de fevereiro de 2013 no Hôtel
Wellness Chasa Montana, em Samnaun, no coração dos Alpes Suíços (Zegg Hotels &
Stores), na presença da Campeã Olímpica e Campeã Mundial de esqui, a alemã Maria
Höfl-Riesch , que é embaixadora da Hublot desde 2011. Ela foi acompanhada por JeanClaude Biver, presidente da Hublot, Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot, assim como por
Tina Zegg e Carlo Cerlati, da Zegg&Cerlati de Monaco.
O Oceanographic 4000 Jeans é uma série exclusivamente criada para as butiques
Zegg&Cerlati, Place du Casino, em Monte-Carlo, em Ischgl, na Áustria e em Samnaun, na
Suíça. Os Big Bang Jeans estarão, por sua vez, disponíveis igualmente com exclusividade
até o final do verão igualmente em Mônaco.
Referências!

301.SX.2710.NR.JEANS (Edição limitada de 250 pçs)
341.SX.2710.NR.1104.JEANS DIAMONDS com diamantes cravados (Edição limitada de 250 pçs)
!
!
341.SX.2710.NR.1901.JEANS CARAT com baguetes cravadas (Edição limitada de 250 pçs)
Caixa ! !
Big Bang - Diâmetro de 41 mm - Aço
Aro !
!
Aço para o JEANS com parafusos em titânio
Ouro branco 18 quilates cravado com 48 safiras tamanho baguete para o JEANS CARAT
Aço cravado com 114 diamantes (peso total de 1,22 quilates) para o JEANS DIAMONDS
Vidro ! !
Safira com tratamento antirreflexo interno/externo
Aro Asas!!
Resina composta preta - Inserções laterais em resina composta preta
Coroa ! !
Aço com inserção de borracha preta
Botões! !
Aço com inserções de borracha preta
Fundo! !
Aberto em aço com vidro safira
Estanqueidade!
10 ATM ou cerca de 100 metros
Mostrador !
Tecido de jeans fixado a vácuo dentro do epóxi e contadores em cor opalina
Ponteiros cravados com 8 diamantes para um total de 0,14 quilates.
Ponteiros !
polidos e com tratamento de ródio
Mecanismo !
HUB4300 Cronógrafo mecânico automático com data
Reserva de marcha!Cerca de 42 horas!
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Pulseira! !

Tecido de jeans costurado sobre borracha preta com costuras bege e fecho dobrável em aço
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