PRESSEMELDING
DS Action Diver Chronograph
Det marine miljøet medfører helt egne utfordringer for armbåndsur. Bare noen få av dem gjør seg virkelig
fortjent til den stolte betegnelsen «dykkerur». I likhet med sine forgjengere oppfyller den nyeste utgaven
av den populære DS Action Diver Chronograph alle kravene i ISO 6425 med glans, og kan vise til en offisiell
vanntetthet på opptil 300 meter. ISO 6425-standarden stiller strenge krav til armbåndsurene, for eksempel
muligheten til å stille inn et bestemt tidsrom, god lesbarhet i mørket, god nøyaktighet og enestående
støtmotstand.
Nye DS Action Diver Chronograph har en urkasse med en diameter på imponerende 45,7 mm for å gi
maksimal lesbarhet under vann. Den dreibare bezelen, som brukes til å stille inn dykketid, kan roteres i én
retning. CERTINA DS Action Diver Chronograph kombinerer funksjonalitet og stil på en vakker måte.
Innvendig sørger det automatiske C01.211-urverket for nøyaktighet, og påliteligheten er sikret med
skruknapper, skrukrone og skrudd baklokk, alt med individuell finish. Trykknappene har svarte PVD-belagte
detaljer, og initialene «DS» på kronen er en påminnelse om armbåndsurets driftssikkerhet, takket være DSkonseptet (Double Security). Baklokket er utstyrt med det historiske skilpaddeskallet, merkets velkjente
symbol. Kronografen kommer med lenke i polert og børstet rustfritt stål, med justerbar forlenger for
dykkerdrakt. En annen modell er også tilgjengelig, med gummirem eller stållenke, sort dreibar bezel og sort
urskive med røde eller grønne kontrastelementer.

Avbildet modell:
C032.427.11.041.00

Veil. pris: 9.990,-

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

