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Helt spesielt urverk, ny kasse og unik urskive!
Alt på plass for å feire 20 års jubileum for Grand Seiko 9S mekanisk kaliber.

Grand Seiko Hi-Beat 36000 V.F.A: presisjon på et helt nytt nivå

Etter lanseringen av det aller første Grand Seiko-uret i 1960, var kanskje oppfinnelsen av 9S
mekanisk kaliber i 1998 et av de aller viktigste øyeblikkene i Grand Seikos historien. 9S - kaliber
ble designet til å levere høy presisjon og utmerket holdbarhet helt fra grunnen, noe som Grand
Seiko er og har alltid vært kjent for. Helt siden den gang har 9S kaliber vært i kontinuerlig
forbedring, med bl.a den nye Spron-legeringen for både hoved- og balansefjærer og MEMSkonstruksjon, en teknikk som tillater viktige komponenter å bli produsert til toleranser så små
som tusen av en millimeter. I dag er 9S plattformen hvor hele Grand Seiko-pakken er mekanisk
kalibrer er bygget og har tjent et fortjent rykte som en av verdens fineste kalibrer,
takket være sin høye presisjon, langspenningsreserve og robust konstruksjon.
For å feire 20 års jubileum for dette kaliberet har Grand Seiko-teamet skapt en serie av
tre Limited Edition - klokker, som hver på forskjellige måter gir sin hyllest til den den presisjonen
9S-kaliber faktisk oppnår.

Et landemerke i Grand Seiko's etterfølgelse av presisjon, V.F.A., er æret i platina. Very Fine
Adjustet, eller Veldig finjustert er kanskje ikke det mest stemningsfulle navnet, men V.F.A. er
et ærverdig sett med initialer fra Grand Seiko-teamet. V.F.A ble først brukt i 1969, og den
gang definerte det en Grand Seiko-klokke som oppnådde en presisjonsgrad langt over Grand
Seiko Standard.
Den nye 2018 – versjonen har Hi-Beat 36 000 kaliber, som betyr +3 til -1 sekunder per dag,
noe som er det høyeste nivå av justering og gjennomført i et utvidet testprogram på hele 34
dager. Denne Limiterte klokken kommer nå i platina 950, og bærer også stolt initialene V.F.A.
Zaratsu-polering er benyttet på flere overflater, og selve tallskiven er helt enestående.
Designet inkluderer et helt spesielt mønster som veksler med GS-initialene i en delikat
mosaikk som utstråler seg fra midten av skiven i et geometrisk mønster.

To ekstra limiterte utgaver feirer 20-årsjubileet for 9S-kaliberet. Den første er i en
18k gullkasse og den andre i rustfritt stål. Begge deler samme design som V.F.A.-versjonen,
samme kaliber 9S85 og samme urskive-design. Designet i rustfritt stål har også en spesiell
oscillerende vekt. Den er laget av titan og wolfram og titanoverflaten er farget blå ved en anodisk
oksidasjon prosess.
Kun stålversjonen, SBGH267J1 Limited Edition er tilgjengelige hos utvalgte Grand Seikoforhandlere i Norge og Sverige.

Hi-Beat 36000: SBGH267G
Accuracy: +5 to -3 seconds per day (when static)
Stainless steel case and bracelet
High definition dual-curved sapphire crystal with anti-reflective coating
See-through screw case back
Screw-down crown
Water resistance: 10 bar.
Magnetic resistance: 4,800 A/m
Diameter: 39.5 mm, Thickness: 13 mm
Three-fold clasp with push button release
Limited edition of 1,500, worldwide.
(Norway/ Sweden: 12 pieces)

Rec.price: 62.950,-

Hi-Beat 36000 V.F.A.: SBGH265G
Accuracy: +3 to -1 seconds per day (when static)
Platinum 950 case and clasp
High definition dual-curved sapphire crystal with anti-reflective coating
See-through screw case back
Water resistance: 10 bar. Magnetic resistance: 4,800 A/m
Diameter: 39.5 mm, Thickness: 13 mm
Crocodile strap with three-fold clasp with push button release
Approximate recommended retail price in Europe: €53,500
Limited edition of 20, worldwide.
Rec.price: 535.000,-

For mer informasjon, kontakt Optura
Ingunn Rønningen Boge
Markedssjef
Optura
Mail: ingunn@optura.no
Tlf: 40 24 26 50

