I.N.O.X. MECHANICAL
FLEKSIBEL. MODERNE. TIDSRELEVANT

FINALLY I.N.O.X. MECHANICAL HAS LANDED
Siden lanseringen av den første I.N.O.X. i 2014 har den mekaniske versjonen vært ivrig
etterlengtet. Denne eksepsjonelle samlingen trengte til en robust kaliber tillegg. På grunn av
den sarte naturen til automatiske bevegelser var flere R&D nødvendig for å skape denne
modellen.

Ved første øyekast er det ingenting som skiller kvartsmodellen fra sin mekaniske versjon, med
identisk stil, proporsjoner og funksjoner, tre viser og dato. Men en gjennomsiktig bakside viser
mekanismen bak den. Guilloche urskiven, i stil med den sveitsiske offiserens kniv, er det som
gjør at designet skiller seg ut. I.N.O.X. signaturrammen er belagt for å gjøre den enda mer
motstandsdyktig mot slitasje, og holder glansen intakt lenger.

Forventede nyheter, uventet innovasjon med en unik, først av sitt slag, sterk stropp av tre og
slitesterk utformet på en skinnbunn, dristighet i å skyve grensene. Denne perfekte innovasjonen
passer godt med Victorinox’s miljøforpliktelser.

I.N.O.X. MECHANICAL: 241834, 241835, 241836, 241837

SWISS MADE

URKASSE
43 mm rustfritt stål urkasse (316L) med ripefritt belegget på urkrans.
Ripefritt, trippelbelagt anti-refleks safirglass.
Vanntett til 200 m (20 ATM. / 660 fot).
Skrudd baklokk. Beskyttet skrukrone.

URSKIVE OG REM
Super-LumiNova® på visere og indeks.
Utstanset urskive med spesiell «Swiss Army Officer’s knife»-inspirert guilloché.
Datokalender ved 4:30
Børstet og polert rustfritt stållenke (316L) eller rem i tre.

URVERK
ETA 2824-2 Swiss-made automatikk verk

TILGJENGELIG
Oktober 2018

OM VICTORINOX SWISS ARMY
Victorinox Swiss Army har produsert presisjonsinstrumenter i over 25 år. Disse klokker er produsert
i det nye Victorinox urmaker kompetansesenter i Delémont, i sveitsiske Jura, og kombinerer
tidløshet, pålitelighet og funksjonalitet. Takket være merkevarens kompromissløse satsing på
kvalitet og oppmerksomhet til detaljer, fortsetter Victorinox Swiss Army-klokker visjonen som ble
innført av grunnleggeren for over hundre år siden, og etablerer seg som gjenstander som er i stand
til å møte de mest krevende krav.

OM VICTORINOX WATCH COMPETENCE CENTER
Victorinox Watch Competence Center-ingeniører, lokalisert i den sveitsiske Jura, produserer og
monterer klokker og klokkekomponenter. Senteret produserer for Victorinox sine egne merker Victorinox Swiss Army og Wenger - så vel som for utvalgte kunder. I over 130 år har Victorinox
utviklet sin kompetanse i rustfritt stål, også kjent som inox stål, og forbedrer stadig
produktkvaliteten, prosesseffektivitet og kostnadseffektivitet. "Swiss Made" er derfor mer enn bare
et tegn på kvalitet - det er vårt løfte om å aldri slutte å forbedre.

OM VICTORINOX
Victorinox produserer og selger unike, høykvalitetsprodukter over hele verden som er på ulike
områder i livet praktisk brukbart: sveitsiske armékniver, bestikk, klokker, reisetilbehør, klær og
dufter. Hovedkontoret for selskapet ligger i Ibach, Schwyz, i hjertet av Sveits. Det er her
grunnleggeren av firmaet Karl Elsener først satte opp sit bestikk virksomhet i 1884 og, noen få år
senere, designet den legendariske «Original Swiss Army Knife».
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