PRESSEMELDING
DS Action
CERTINA DS Action er en elegant maritim feiring av sveitsisk klokkekunst, og sørger for at du ikke
mister et eneste øyeblikk. Denne sportslige, elegante kvartsmodellen har tre visere og forener
vanntetthet opp til et trykk på 20 bar (200 m) med original, COSC-sertifisert kronometerpresisjon
og et særdeles godt utseende.
På innsiden tar det pålitelige Precidrive™-kvartsurverket tiden med samme nøyaktighet i vannet og
på land. Denne innovative teknologien driver nå alle nye Certina kvartsur, og presisjonen har fått
anerkjennelse fra COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), sveitsisk sertifiseringsorgan for
kronometer urverk. COSC setter strenge krav til moderne tidsmålingsteknologi, og hvert eneste
CERTINA DS Action-ur har blitt grundig testet av det anerkjente instituttet før de har fått sitt eget
offisielle COSC-sertifikat.
DS Action har en kasse på 41 mm, og både kasse og bezelring er i polert/børstet rustfritt stål og
kompletteres elegant av et skrudd baklokk dekorert med den berømte CERTINA-skilpaddelogoen.
Modellen har en 5-rads lenke i rustfritt stål med foldespenne. Alternative modeller med sort urskive,
grønne detaljer og stållenke, eller røde detaljer og sort skinnrem, samt modeller i stål PVD roségull
med sølvfarget eller grå urskive er også tilgjengelig.
Avbildet modell:
C032.851.11.047.00

Veil. pris: 3.990,-

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

