Comunicado de imprensa

Um símbolo de forte união
Lançamento do relógio Oficial do FC Bayern München pela HUBLOT
Munique, 29 de agosto de 2012. Para acentuar sua forte parceria, a marca de relógios de luxo
HUBLOT e o time campeão de recordes FC Bayern München têm trabalhado em conjunto com um
espírito de equipe verdadeiro para desenvolver uma obra de arte coletiva. O "King Power FC Bayern
München" está agora em exibição no coração do lendário clube FC Bayern München.
O relógio ansiosamente aguardado foi cerimoniosamente revelado na presença de Jean-Claude Biver
(presidente da Hublot), Karl-Heinz Rummenigge (membro da Comissão Executiva do FC Bayern
München AG), os jogadores do FC Bayern (incluindo Ribéry, Boateng, van Buyten, Luiz Gustavo ,
Can, bem como os recém-adquiridos Shaqiri e Pizarro) e representantes selecionados da imprensa
alemã e suíça.
O cronógrafo em titânio com um mostrador de 45 minutos, especialmente desenvolvido para o futebol
é limitado a 200 peças. O exclusivo relógio reflete perfeitamente a paixão e os valores compartilhados
pelos parceiros.
A marca suíça de relógios de luxo Hublot, conhecida por sua Arte da Fusão, tem o orgulho de ser
parceira e cronometrista oficial do FC Bayern München. Ambos são mestres em seu campo de
atuação e vivem para combinar sua arte e valores tradicionais com uma visão inovadora. A Hublot foi
a primeira marca de relógios suíça de prestígio a abraçar o futebol, em 2006, e desde então tem
deixado a sua marca no mundo do futebol de alto nível através da sua colaboração com o FC Bayern.
O relógio desenvolvido em conjunto não é apenas um símbolo de coroamento da forte aliança, ele é
também uma expressão da amizade entre os dois grandes nomes em campo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Referência
716.NX.1129.RX.BYM12
Séries
Limitada a 200 peças numeradas de 01/200 a 200/200
Caixa
King Power - Diâmetro 48 mm em titânio escovado na vertical
Aro
Titânio escovado na vertical moldado com borracha preta
Relevo modelado às 6 H, parafusos em titânio pvd preto
Vidro
Safira com minutos azuis transferidos e tratamento anti-reflexo por dentro e por fora
Alças do aro
Resina composite preta
Inserções laterais
Resina composite preta com proteção dos botões
Coroa
Titânio escovado com inserções em borracha preta
Botões
Titânio pvd preto sobremoldado com borracha preta e vermelha
Parte de trás da caixa
Titânio escovado – vidro de safira com tratamento anti-reflexo por dentro e por for a
Estanquidade
até 10 ATM ou aprox. 100 metros
Mostrador

Safira, índices com revestimento em rutênio escovado com SuperLuminova™ branco
Logo transferido Bayern Munich às 3 horas
Revestidos em níquel preto escovado com SuperLuminova™ vermelho

Ponteiros
Movimento
Data
Frequência
Poder de reserva
Pulseira
Fecho

HUB4245 mecânico automático cronógrafo esqueleto com contador central 45’
Abertura às 4H
4 Hz (28,600 vph)
42 horas
Ajustável; borracha preta com decoração vermelha
Fecho dobrável em titânio PVD preto Micro-blasted & disco decorativo em titânio
escovado

HUBLOT SA ∙ Suiça ∙ www.hublot.com - T +41 (0)22 990 90 00 ∙ F +41(0)22 990 90 29
Contato imprensa internacional: Corinna Fromm Communication –
kontakt@corinnafromm.de - 0421 – 33 616 880

