PRESSEMELDING

DS Action Diver
Uansett om det dreier seg om surfing, snorkling eller dykking langs korallrev: Vannsportentusiaster føler
seg mest hjemme under vann. Og både under utforskingen av sitt favorittelement og i hverdagslivet ønsker
de naturligvis en pålitelig klokke med en svært høy grad av presisjon i krevende omgivelser. Som
dokumentert dykkerklokke oppfyller den nyeste CERTINA DS Action Diver – med ISO 6425-sertifiseringen
som er anerkjent over hele verden, disse kravene med glans. På innsiden har den et PowermaticTM 80
automatisk urverk med gangreserve opp til 80 timer, som gir nøyaktig den presisjonen som trengs når den
siste bølgen ser ut til å strekke seg litt lenger enn forventet.
Armbåndsur for marine miljøer har lenge vært en integrert del av CERTINA-kolleksjonen, og DS Action
Diver er en av de mest sporty, moderne representantene. En robust 43 mm kasse i børstet stål med dreibar
bezel i sort aluminium som kan dreies i én retning gir et sterkt maritimt preg, med en riflet easy gripoverflate. En beskyttet Super-LumiNova®-markering (kl. 12) sikrer at dykketiden kan sjekkes også i mørket.
Skrudd baklokk, dekorert med CERTINAs historiske skilpaddesymbol, og en beskyttet skrukrone gjør
DS Action Diver svært pålitelig under vann.
Avbildet modell:
C032.407.11.051.00

Veil. pris: 6.990,-

Pålitelighet, presisjon og innovasjon har vært kjennetegnene på Certina siden 1888, året Certina ble stiftet av Kurth-brødrene. I 1959
utviklet Certina det berømte DS-konseptet (Dobbel Sikkerhet), som gjorde klokkene spesielt robuste og vanntette. Fra sine tidligste dager
har Certina vært sterkt knyttet til sport, spesielt motorsport. De kan med stolthet knyttes til navn som Mike Doohan, Sete Gibernau,
Thomas Lüthi og Robert Kubica, og var offisiell samarbeidspartner med Sauber F1 Team i mer enn 10 år. Siden 2013 har Certina vært
offisiell tidtaker for FIA World Rally Championship (WRC), og siden 2015, samarbeidspartner med Citroën Total Abu Dhabi World Rally
Team. Certina tilhører verdens største klokkeprodusent, Swatch Group, og er for tiden verdensledende innen sportssegmentet med
klokker mellom ca. kr. 2 500 og ca. kr. 15 000. Certina er representert i mer enn 60 land

