Pressemelding

KRONABY UTVIDER KOLLEKSJONEN AV VAKRE KLOKKER I 2018
- Presenterer den høyt etterlengtede 41 mm og to sub-dial alternativ

Kronaby fortsetter å forme fremtiden for urmakeri ved å legge til nye modeller til porteføljen av
Connected klokker.
Denne våren presenterer Kronaby stolt nye modeller i APEX, SEKEL og NORD-familiene, smarte
oppdateringer, fortsatt i tråd med filosofien om å sette design i sentrum av urmakeri. Med Kronabys
unike Connected Movement, og kun de mest relevante smarte funksjonene lagt til, er målet å få folk
til å oppleve mer. Vi kaller det, Technology made Human.
Med Kronaby-applikasjonen tilbyr alle Kronaby-klokker funksjoner som filtrert varsling, automatisk
tidssone, lydløs alarm, flytting, musikk kontroll, kamera fjernkontroll og timer. Alle nøye utvalgt og
designet for å få brukeren til å holde kontakten, men ikke distrahert. Med brukervennlig grensesnitt
og sømløst skandinavisk design, gir Kronaby-applikasjonen brukeren
en personlig skreddersydd klokkeopplevelse.
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APEX 43 mm
Konfigureres med holdbarhet og lesbarhet i tankene
Kronabys APEX-serie tar det ett skritt lengre. Med designelementer hentet fra den klassiske sportsbilens instrumenter.
APEX er nå tilgjengelig i en ny kassedesign og med to sub-dials som
viser mer øyeblikkelig tilpasset informasjon på skiven. Disse
inkluderer 24-timers GMT tidssone, ukedag, dato og aktivitetsmål
vist i prosent.
Vist her med en vokset italiensk semsket lærrem, som fullfører den
klassiske og sporty stilen. APEX A1000-3112 veil. pris kr. 5.990
Veil. pris kr. 5.990

SEKEL 41 mm
Nye modeller i Kronabys SEKEL kolleksjon - En hyllest til kunsten
av tradisjonelt urmakeri.
Kronabys SEKEL-serien, viser egenskapene til ekte håndverk og
analog presisjon. Dens klassiske linjer, utformet med bare de
fineste materialer gir SEKEL en skandinavisk stil som vil bestå.
Nå inkluderes et 41 mm alternativ, et perfekt tillegg til SEKELserien.
Utstyrt med en sub-dial med 24-timers GMT tidsvisning og
tilgjengelig i forskjellige design. Her med en funklende blå børstet
skive og med solid rustfri stål lenke.
SEKEL A1000-3119 veil pris kr. 5.790

NORD
Kronabys NORD-serie er en raffinert manifestasjon av renhet og
proporsjon.
Denne moderne klassikeren er skandinavisk enkelhet i sin reneste
form.
Den nyeste modellen i serien kommer med en 41 mm kasse og et
design som følger den tydelige NORD estetikken. Vokset semsket
skinn rem fullføre utseendet. NORD A1000- 3126 veil. pris kr. 2.990

Samtlige Kronaby klokker er utstyrt med kvalitetsmaterialer som rustfritt stål 316L, safir glass og
vanntett 10ATM (100m).

