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Big Bang Depeche Mode
É a união de personalidades incríveis e talentos excepcionais em diversas áreas, para
uma causa comum. É a vontade e a determinação para criar um evento global que fará
uma diferença significativa.
Depeche Mode e Hublot anunciaram em Berlim em 18 de março de 2013, uma ação
conjunta para angariar fundos visando beneficiar a iniciativa:água potável gratuita para
os países em desenvolvimento.
Como parte desta iniciativa única, está a turnê 2013-2014 da banda Depeche Mode com
foco em seu álbum Delta Machine.
Como parceira desta ação humanitária, a Hublot projetou um relógio especialmente para
esta histórica cooperação: a edição limitada do Big Bang Depeche Mode.
Parte das vendas de cada relógio se reverterá em benefício da ação: água.
O Big Bang Depeche Mode será lançado através de uma campanha publicitária
internacional que coincidirá com a turnê europeia da banda no verão de 2013.
Big Bang Depeche Mode da Hublot
Detalhes técnicos
Referência
Caixa
Aro

311.CI.1170.VR.DPM13 - Série limitada de apenas 250 relógios numerados
“Big Bang” - 44 mm de diâmetro, feito de cerâmica preta micro jateada
"Decoração de "Clous Pyramide", feita de cerâmica preta
6 parafusos de titânio PVD preto
Vidro
Vidro Safira com tratamento antirreflexo
Aro Asa
Resina composta preta
Inserções laterais
Resina composta preta
Fundo
Filigranado, vidro de safira e cerâmica preta com os logos "Depeche Mode" e "Charity: Water"
Coroa
Aço PVD preto, com inserção de borracha preta
Estanqueidade 10 ATM, ou aproximadamente 100 metros
Mostrador
Filigranado, armação negra micro jateada
Indicadores aplicados em forma de Clous Pyramide micro jateado de rutênio
Ponteiros
Facetados, polidos e tratados com níquel preto e SuperLuminova™ preto e vermelho
Movimento
HUB4214 - Cronógrafo Aerobang mecânico automático
Componentes
257 (Rubis: 27, Frequência: 28.800 alternâncias por hora)
Visor de data
Janela retangular às 4.30
Reserva de marcha
Aprox. 42 horas
Pulseira
Pulseira em calfe moldado com injeção de resina de polímero com forma Clous Pyramide
Costurado em preto sobre borracha preta
Fecho
Fecho dobrável de aço PVD preto micro jateado
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