The TAG Heuer Connected Modular 45
Verdens første smartklokke som er “Swiss Made”
Sveitsisk tradisjon koplet til fremtiden
#ConnectedToEternity
Swiss Made
Designet, utviklet og produsert i Sveits av TAG Heuer.
En ekte modulær klokke
Takket være et helt nytt system i bransjen kan smartfunksjonen enkelt byttes ut med et
tradisjonelt verk; enten et mekanisk caliber 5 eller en COSC-sertifisert tourbillon. I tillegg kan
man velge mellom et stort antall materialer, farger og kombinasjoner for både kassen,
remmen, låsen og festene. Dette gjør TAG Heuer Connected Modular 45 til en luksusklokke
som enkelt kan tilpasses dagens gjøremål, antrekk og humør.
Flott design og tøft utseende
Dette er en ekte sveitsisk luksusklokke som er utviklet i samarbeid med Intel: 50m vanntett
(sprutsikker), med GPS og NFC-sensor for å betale med klokken, en HD AMOLED-skjerm,
samt en uendelig mengde skiver som gir uante muligheter. Googles Android Wear 2.0 og
den nye TAG Heuer Companion-appen gir en bedre software-opplevelse og kopler deg til
menneskene og informasjonen som du er mest opptatt av. Da denne klokken ble utviklet
inngikk man ingen kompromisser hva angår design. Kun de beste materialene, som titan,
keramikk og rosé-gull, er benyttet, med upåklagelig sans for detaljer.

Jean-Claude Biver, TAG Heuer CEO & President i LVMH Watch Division, uttaler: "Etter
den enorme suksessen med første versjon av TAG Heuer Connected watch er jeg veldig stolt
over å kunne presentere Connected Modular 45. Dette er en sveitsisk klokke som inneholder
morgendagens luksuskoder. Denne innovative og unike modellen er ledende på den nyeste
teknologien fra Silicon Valley samtidig som den er en ekte sveitsisk klokke som oppfyller Swiss
Made-standarden. Den er selve inkarnasjonen av vår ledende posisjon med smartklokker i
luksusklassen og et svært høyt teknologisk nivå.
“Å utvikle den neste generasjonen av smarte og oppkoplede enheter sammen med ikoniske
partnere er kjernen i Intels strategi” uttaler Josh Walden, Senior Vice President og General
Manager, New Technology Group, Intel. “Vi er henrykt over å fortsette vårt sterke samarbeid
med TAG Heuer. Med innovativ design og teknologi redefinerer TAG Heuer Connected
Modular 45 mulighetene med en smartklokke i luksusklassen.”
“Første generasjon TAG Heuer Connected flyttet grensene for hva som er mulig når du
kombinerer tradisjonelt urmakeri med den nyeste teknologien,” uttaler David Singleton, Vice
President of Android Engineering hos Google. “Vi er veldig glad for å jobbe med TAG
Heuer igjen for å fremskaffe en ny, effektiv smartklokke som demonstrerer den pågående
utviklingen av TAG Heuers håndverk kombinert med Android Wear-platformen."

Hva er essensen av TAG Heuer Connected Modular 45?
TAG Heuer Connected Modular 45 er designet og produsert innenfor en lang tradisjon av
sveitsisk klokkeproduksjon. Den er en sveitsisk luksusklokke som profiterer på mer enn 150
års urmakerekspertise og kunnskap nedarvet hos TAG Heuer, en klokkeprodusent med

hovedsete i La Chaux-de-Fonds, den sveitsiske klokkeindustriens vugge (oppført på
UNESCOs verdensarv-liste). I mer enn 150 år har TAG Heuer utviklet og produsert elegante
sportsklokker, inkludert noen av de mest nøyaktige mekaniske kronografene noensinne.
Det beste kvalitetsstempelet: Swiss Made
Akkurat som merkets berømte mekaniske kronografer er Connected Modular 45 designet,
produsert og satt sammen på TAG Heuers egne fasiliteter i La Chaux-de-Fonds i Sveits, i
samme ånd og med de samme høye standardene som andre luksusprodukter med Swiss
Made-kvalitet. Det er benyttet de samme teknikkene, den samme nitidige finishen og den
samme oppmerksomheten er viet hver minste detalj. Dette sveitsiske regimet, nøyaktigheten
og urmakeriet har gjort den kvalifisert til merkelappen "Swiss Made", hvilket garanterer den
høyeste standarden innen sveitsisk kvalitet.
Et modulært konsept: kun en “avant garde” produsent av luksusklokker kan tilby noe slikt
Fremfor alt er connected-klokken en Carrera-modell. Den glir rett inn i TAG Heuers berømte
kolleksjon, samtidig som den er den perfekte representanten for “avant-garde», ingeniørkunst
og tilgjengelig luksus. Den måler 45 mm i diameter, og designen er først og fremst lik en vanlig
klokke der fester, rem, spenne og selve kassen kan skiftes ut.
Klokken er laget av matt eller polert titan, 18K 5N rosé-gull eller sort keramikk, og den kan fås
med diamanter. Til sammen gir dette 56 ulike modeller å velge mellom.
Den samme valgmuligheten gjelder også når det kommer til remmer og lenker. Det er 18 ulike
referanser å velge mellom; remmer i gummi eller lær, lenke i titan eller keramikk.
En verdensnyhet innen urmakeri?
Man kan komplettere sin smartklokke ved å kjøpe et mekanisk verk for å bytte ut hele
smartfunksjonen og gå over til et tradisjonelt mekanisk ur. TAG Heuer tilbyr både en
klokkemodul med caliber 5-verk, samt sitt svært ettertraktede, egenproduserte COSCsertifiserte tourbillon-verk, Tourbillon Heuer 02-T som kommer i en kasse av titan eller karbon.
På denne måten kan du enkelt bytte mellom smartmodulen og den mekaniske modulen, slik
at klokken alltid er optimal i forhold til dagens gjøremål, antrekk og humør.
Smart og lekker
Takket være samarbeidet med Intel forenkler TAG Heuer Connected Modular 45 hverdagen.
Innebygd GPS gjør at man kan lagre reiser og treningsresultater uten bruk av telefon, all den
nødvendige informasjonen har man på håndleddet.
Klokken er 50m vanntett, hvilket betyr at den er sprutsikker. Man kan trene med den, gå på ski
med den og gå med den i regnet, men det anbefales ikke å svømme med den. NFC-chippen
gjør at Android PayTM appen kan benyttes til å betale på steder som har tatt i bruk dette
systemet. Teknologien er på full fart inn i markedet, og vil snart bli mer vanlig.
Skjermen benytter OLED teknologi som gir fantastisk oppløsning og flotte farger. Dette gir
god kontrast til de mange sofistikerte klokke-skivene man kan benytte.
Et stort utvalg digitale skiver som viderefører kjent TAG Heuer-design
Klokkens modularitet tas videre til dens software med mulighet for å tilpasse skiver. TAG Heuer
har utviklet 30 skiver, og samtlige bærer merkets identet. Noen er inspirert av historiske
modeller slik som den berømte panda-skiven.

Hvit, sort, lys grå, mørkegrå, brun, mørk blå eller gull, med eller uten mønster, «gjennomsiktig»
«skeleton»-funksjon, 3-håndsmodell, GMT, kronograf med 1, 2 eller 3 tellere, med eller uten
dag og dato – alt dette er muligheter som er kun en sveip unna.
Vær din egen urmaker
TAG Heuer Studio skive-konfigurator gjør det mulig å lage sin egen skive, akkurat som en
urmaker. Man kan endre på funksjoner og farger, visere og indekser.
Med TAG Heuer Studio kan man matche klokken til dressen eller treningstøyet. Man kan også
bruke egne bilder som bakgrunn, så her er det bare å slippe kreativiteten løs!
Tilpass de interaktive tellerne
Takket være de interaktive tellerne kan man vise opptil tre av sine favoritt-apper på skiven,
f.eks. skritt-teller, kalorier forbrent, dollarkursen, ledig tid før neste møte osv. Alt man trenger
er kun få trykk unna.
Ny TAG Heuer Connected app tilgjengelig for Android, med iOS support like rundt hjørnet
Den nye Companion-appen er designet for å få hjelp til å komme igang med klokken på en
enkel og grei måte. For å få fullt utbytte av klokken kan Android-brukere laste ned den nye
TAG Heuer Connected-appen for å ta en sniktitt på de ulike tilgjengelige skivene og sjekke ut
TAG Heuer Studio på en større skjerm.
Kommer snart
TAG Heuer lanserer snart en helt ny opplevelse av tidsmåling. Den unike klokkeskjermen
sammen med companion-appen holder orden på dagens gjøremål og viser hva som må
huskes i forbindelse med møter, gjøremål, telefonsamtaler, reiser osv. Nå er det ikke kun snakk
om å huske å kjøpe blomster på hjemveien klokken 17. TAG Heuer Connected Modular 45
tilpasser seg situasjonen, og selv når man er sent ute vil den minne om de små detaljene. Den
er et fantastisk instrument tilpasset den moderne livsstilen.
Helt til slutt
Klokken har 4 GB minne og siste generasjons litium-batteri som gir nok energi til å vare hele
dagen og kvelden. Den er utstyrt med en liten vanntett mikrofon som gjør det mulig å
kommunisere via Google Assistant, og touch-skjermen er i safirglass. Den kan styre klokken
sammen med kronen.
Hva når telefonen er skrudd av? Ikke noe problem. Klokken vil fortsatt behandle, vise og
dele informasjon så lenge den er koplet til Wi-Fi og således har kontakt med “Cloud’en”. Apper
som er innstallert direkte på klokken (Musikk, nedtelling, alarm, skritt-teller osv) vil være aktive
også når klokken ikke er tilkoplet.
Takket være den siste oppdateringen av Android Wear 2.0 kan iPhone-brukere glede seg over
den bortimot uendelige mengden apper som kan lastes ned direkte til klokken. Klokken kan
enkelt synkroniseres med en mobiltelefon som benytter Android 4.3+ or iOS 9+.
Prisene starter på kr 15.490,-.

