Grand Seiko Hi Beat 36000 Professional 600m Diver flytter grenser

The Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s Limited Edition. SBGH257

I mange år har Grand Seiko dykkerklokker vært etterspurt fra hobbydykkere. Nå har det for første gang
kommet en profesjonell dykkerklokke lagd etter Grand Seikos nøyaktige standarder. Med kasse i titan,
eksklusiv 9S Hi-Beat kaliber og eksepsjonell antimagnetisme er denne nye modellen, med Grand Seiko
logoen klokken tolv, det produktet som flytter grenser og bringer Grand Seiko inn i en helt ny verden.
En profesjonell dykkerklokke, etter Grand Seiko-standard
Alle egenskapene til Grand Seiko er her: enestående presisjon på -3 til +5 sekunder pr dag, god
lesbarhet, høy holdbarhet, takket være titankassen og lenken med høy intensitet og de særegne rene
kanter som bare Zaratsu-polering kan oppnå. Dette er umiskjennelig en Grand Seiko og likevel ingen
kompromiss er gjort for å tilfredsstille behovene til en profesjonelle dykkerklokke. Klokken er laget for
metningsdykking, med den ventilfrie heliummotstanden som er resultat av Seikos innovative teknologi,
inkludert heavy duty-konstruksjon og L-formet pakning. Sporene på den bevegelige bezelringen er
utvidet for sikker bruk, og kan selv brukes med tykke hansker. Lenken har en glidende
forlengelsesinnstilling for å tilpasse bruk på våtdrakt. Selv om urskiven er beregnet for denne spesielle
bruken, er den laget av jern for å beskytte urverket fra de skadelige effektene av magnetisme og gir
magnetisk motstand på 16.000 A/m. Hele klokken og alle dens komponenter er bygget for langvarig
bruk; kassen, stillakselen og krone er designet for sikker service og til og med bezel har en firedelt
design som gjør det enkelt å demontere og gjenmontere.

En limitert utgave fører veien videre
Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m dykker kommer i to varianter. Den første er en limitert
utgave som tilbys med en ekstra sterk silikon rem i tillegg til en høy-intensitet titanlenke. Remmen har
samme farge som den dype Grand Seiko-blåfarge, nettopp for å matche selve urskiven. Det vil kun lages
500 av denne limiterte utgaven. Den andre versjonen har en svart urskive og vil være en permanent del
av Grand Seiko-kolleksjonen. Begge versjonene vil være tilgjengelige fra august 2017
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The Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s: SBGH255, 257
Caliber 9S85
Driving system: Automatic
Vibrations: 36,000 vibrations per hour (10 beats per second)
Accuracy: -3 to +5 seconds (when static)
Power reserve: 55 hours
Number of jewels: 37
Specifications
High-intensity titanium case and bracelet
Sapphire crystal with anti-reflective coating
Screw case back. Screw down crown
Water resistance: 600m for saturation diving
Magnetic resistance: 16,000 A/m
Diameter: 46.9mm, Thickness: 17.0mm
Three-fold clasp with push button release, secure lock and slide adjuster
An extra-strength silicone strap is attached to the limited edition (SBGH257)
Veil.pris 119.950,- / 114.950,-

