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Egen ekspertise på dykkerklokker

Prospex nyheter
Helt siden 1965 har Seiko kontinuerlig presset grenser innen dykkerklokke-teknologien.
I 1968 annonserte Seiko Japans første hi-beat dykker og ti år senere kom verdens første quartz
dykkerklokke.
1968 Automatic Diver's Re-creation Limited Edition
I 1968, bare tre år etter at Seiko første dykkers klokke ble lansert, valgte Seikos ingeniører å
justere vanntettheten helt opp Professional 300m (30 bar), og mente at dette var fremtiden for
de profesjonelle dykkerklokkene.
Originalen fra 1968 hadde et automatisk kaliber, hele kassen i en-del, screw- downbeskyttelseskrone og enveis roterende bezel. 1968-originalen var for trykklufts-dykking, mens
denne nye modellen er spesifisert for tradisjonell dykking uten ekstra tilførsel av luft. I likhet
med originalen, har den nye reproduksjonen kaliber 8L55, som var spesielt utviklet for dykkere
og er laget av Seiko's dyktige håndverkere og kvinner i Shizukuishi Watch Studio i Morioka i
Nord-Japan. Hver detalj er av høyeste kvalitet; Zaratsu polering gir en perfekt skarphet og
skjønnhet, en dobbel buet safir krystall sikrer høy lesbarhet og remmen er laget av det nyeste og
mest slitesterke silikon. Indeks har polerte kanter og de markørene på 12, 6 og 9 er også
forskjellige i design for å sikre den tiden er lest uten feil, selv 300 meter ned på dypet.

De samme profesjonelle spesifikasjonene finnes også i en denne helt ny modellen som også er en
hyllest til 1968 -dykkerklokken. Signaturen er kanskje den dype grønn fargen på urskiven og
bezel. Denne fargerike nyansen av grønt reflekterer de frodige tonene av de gamle sedertrærne på
øya Yakushima ved den sørlige enden av den japanske skjærgården.
I tillegg til å være en verdens arv- lokasjon, på grunn av sine dype skoger, er Yakushima er et høyt
elsket reisemål for dykking, takket være krystallklart vann, korallrev og rikelig marine liv.
Varighet og styrke defineres ved bruk av Zirkonium-keramikk-bezel som er høyt motstandsdyktig
mot riper og støt, den rustfrie stålkassen har et superhardt belegg og safirkrystalglasset har en
anti-reflekterende belegg både innvendig og utvendig. Indeks på 5, 10, 15 og 20 minutter på
kantlinjen er malt med en spesielt kraftig Lumibrite for å øke lesbarheten til rotasjonsbezelringen
og dermed fremmer dykkernes sikkerhet. I tillegg til stållenke, følger det også med en høykvalitets
silikonrem.

En ny reproduksjon er en ny Seiko Professional Quartz-dykkerklokke. Spesifikasjonene fra 1978originalen er alle med i denne reproduksjonen. Kassekonstruksjonen og design er likt sin forgjenger,
som kraftige visere, stor kasse og ikke minst krone plassert på klokken 4. Og denne nyheten har
1000m. Ytterkassen har i denne modellen fått Cermet, et materiale som er åtte ganger hardere
enn stål, og gir et enda høyere nivå av støtbeskyttelse, men tillater også en unik metallisk finish. Den
presenteres i en fiolett- gull tone, inspirert av det magiske lyset som spiller over havet ved solnedgang.
* Cermet er et komposittmateriale bestående av keramiske og metalliske materialer. Den har alle
egenskaper fra keramikk som ekstra hardhet, god slitasjemotstand og enormt varmebestandighet,
samt seigheten som vanligvis er forbundet med metall.

The 1968 Automatic Diver’s Re-creation Limited Edition: SLA025
Caliber 8L55
Driving system: Automatic
Vibrations: 36,000 vibrations per hour (10 beats per second)
Power reserve: 55 hours
Number of jewels: 37
Specifications
Stainless steel case with super-hard coating
Dual curved sapphire crystal with anti-reflective coating
Screw-down crown
Water resistance: 300m saturation diver’s
Magnetic resistance: 16,000 A/m
Diameter: 44.8 mm, Thickness: 15.7 mm
Silicone strap
Limited Edition of 1,500
Veil.pris SLA025J1: 59.950,-

The 1968 Automatic Diver’s Commemorative Limited Edition: SLA019
Caliber 8L35
Driving system: Automatic
Vibrations: 28,800 vibrations per hour (8 beats per second)
Power reserve: 50 hours
Number of jewels: 26
Specifications
Stainless steel case and bracelet with super-hard coating
Sapphire crystal with anti-reflective coating
Zirconia ceramic bezel
Screw-down crown
Water resistance: 300m saturation diver’s
Magnetic resistance: 16,000 A/m
Diameter: 44.3 mm, Thickness: 15.4 mm
Stainless steel bracelet with three-fold clasp with push button release,
secure lock and slide adjuster
A silicone strap is attached.
Limited Edition of 1,968
Veil.pris SLA019J1: 37.950,-

The 1968 Automatic Diver’s Modern Re-interpretation: SPB077
Caliber 6R15
Driving system: Automatic
Vibrations: 21,600 vibrations per hour (6 beats per second)
Power reserve: 50 hours
Number of jewels: 23
Specifications
Stainless steel case with super-hard coating
Sapphire crystal with anti-reflective coating
Screw case back. Screw-down crown
Diameter: 44.0 mm, Thickness: 13.1 mm
Water resistance: 200m diver’s
Magnetic resistance: 4,800 A/m
Stainless steel bracelet with super-hard coating
with three-fold clasp with push button release,
secure lock and extender (SPB077)
Veil.pris SPB077J1: 12.950,-

The 1968 Automatic Diver’s Modern Re-interpretation: SPB0079
Caliber 6R15
Driving system: Automatic
Vibrations: 21,600 vibrations per hour (6 beats per second)
Power reserve: 50 hours
Number of jewels: 23
Specifications
Stainless steel case with super-hard coating
Sapphire crystal with anti-reflective coating
Screw case back. Screw-down crown
Diameter: 44.0 mm, Thickness: 13.1 mm
Water resistance: 200m diver’s
Magnetic resistance: 4,800 A/m
Stainless steel bracelet with super-hard coating
with three-fold clasp with push button release,
secure lock and extender (SPB077)
Silicone strap (SPB079)
Veil.pris SPC079J1: 9.998,-

The 1978 Quartz Saturation Diver’s Commemorative Limited
Edition: S23627
Caliber 7C46
Accuracy: +/- 15 seconds per month (between 5°C and 35°C)
Specifications
Titanium inner case with black hard-coating (S23627)
Cermet outer protector (S23627)
Sapphire crystal
Screw-down crown
Diameter: 49.4 mm, Thickness: 15.3 mm
Water resistance: 1,000m saturation diver’s
Magnetic resistance: 4,800 A/m
Silicone strap
S23627 Limited Edition of 800 (S23627)
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