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AIKON - reisen til suksess med den den nye Automatic!
Maurice Lacroix’s nye Automatic er endelig her. To år etter lanseringen av Quartz-versjonen har denne
historiske modellen fått et nytt, skarpere utseende med et automatisk urverk, AIKON Automatic og AIKON
Automatic Chronograf.
Maurice Lacroix presenterer for første gang et komplett utvalg av AIKON klokker med automatic-urverk: én
3hands-modell med dato og én kronograf med dag og dato. Selv om Maurice Lacroix er basert på tidligere
Aikon- Quartsdesignet, er det nå skapt en helt ny klokke – et nytt ikon!
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Virkningsfull design
AIKON-kolleksjonene er etterkommeren av Calypso. Denne benchmark- best-belling-modell fra 1990-tallet,
innlemmet allerede AIKONs viktigste distinktive funksjoner: vanntett kasse, det flate safirkrystal-glasset som
er omgitt av de berømte seks klør på bezelringen, M-logoen innfelt i lærremmen og eksepsjonelt høy
kvalitet på produksjonen. I 2016 fornyet Maurice Lacroix disse ikoniske egenskapene med AIKON- Quartzmodellene. Nå, to etter fortsetter transformasjonen med enda flere detaljer, større finesse og økt verdi.
Med sine dynamiske vinkler og polerte flater har AIKON Automatic-modellene en ekte tilstedeværelse på
håndleddet. De har også designet et fleksibelt femlenket stållenke. Ekstremt myk og smidig, og passer til alle
håndledd.
AIKON Automatic-modellene er iøynefallende! De energiske, stramme kurvene kommuniserer tydelig den
moderne, mannlige dimensjonen som er formidlet til disse modellene av Maurice Lacroixs design. Utformet
i børstet stål, mens spesielle kantene og de seks signaturklørne på kassen er polert. På kronograf-versjonen
fortsetter denne dynamikken i utformingen av kronen og trykkerne, som er skarpe og sekskantede, men
likevel glatte å berøre.
Et vell av ferdigstillelser
Urskivene til AIKON-automatic presenterer dristige teksturerte mønstre. 3hands-versjonen har et Clou de
Paris-mønster. Mens kronografen er dekorert med små, vanlige firkanter som gir en fantastisk effekt. Timeviserne gir urskiven en sterk, kantet og faset design som fanger lyset. De polerte kantene i dato-feltet gir en
tilsvarende fengslende effekt.
Klokkenes høye standard på finishing og ergonomisk design gjør AIKON Automatic klokkene ekstremt
sofistikerte uten å påvirke deres pris. Maurice Lacroix fortsetter å lansere klokker med en høyere oppfattet
verdi enn det strengt tatt prislappen viser.

Produkter med mye kraft
AIKON Automatic har en diameter på 42 mm. Nå med vanntetthet 200 m (20 bar), stålkassen har
assortert urskivedesign: 3 små skiver i henholdsvis blå, sølv eller antrasittgrå. Disse nyanser blandes
sømløst med fem-lenke stållenke, eller de svarte, blå eller brune lærremmene, hver dekorert med en
innfelt Maurice Lacroix "M" -logo. Begge versjonene kommer med en Bouchonné butterfly - lås for å gi
eieren enda bedre komfort.
AIKON Automatic Chronograph har et enda mer robust utseende. Den store 44 mm diameteren er
resultatet av kronograf-kaliber. Det er også vannavstøtende til 200 m (20 bar) takket være screwdown-krone, baklokk og trykkere. I alt fem versjoner er tilgjengelig, med småurskiver i en av tre farger:
blå, sølv eller svart. Modellene med sølvkledd skive er forbedret med blå kronograf-visere for å få frem
en ekstremt trendy panda-effekt. For å gjøre delene enda mer praktiske og ergonomiske, introduserer
nå AIKON Automatic-modellene Easy-Change-Quick-Bracelet- Change-System. Du kan enkelt bytte
armbånd som passer til humøret ditt eller ditt antrekk kun ved å presse sammen to små tapper.
En ikonisk ånd
Lansert som et komplett utvalg, er AIKON Automatic-modellene et helt nytt tillegg. Moderne og
raffinert, men med en sterk karakter og høy kvalitet, har Maurice Lacroix designet disse to nye
moderne ikoner. Slående fra første øyekast, er AIKON Automatic og AIKON Automatic Chronograph
resolutt moderne klokker. Deres unike tilstedeværelse synliggjør Maurice Lacroix signaturdesign,
innovasjon og håndverk.
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