I.N.O.X. V
FRI. DRISTIG. ENESTE.

DRISTIG NÅ, TIL ALLE HELTINNER I HVERDAGS LIV
I.N.O.X. V er dristig og dedikert til en unik, sterk, kreativ, sensitiv kvinne med uovertruffen evne
til å tilpasse seg moderne utfordringer.

Et allsidig tilbehør til alle anledninger, I.N.O.X. V er den ultimate følgesvennen til dagens
selvstendige og fast bestemte kvinne. Pålitelig og ultra-resistent, feminin, men sterk. En allsidig
garderobe trenger en allsidig klokke, I.N.O.X. V er både stilig og et godt tillegg for et
utfordrende, oppdatert utseende.

I.N.O.X V ny samlingsfunksjon:
- Pulverrosa urskive og stropp, utsmykket med rosé gull PVD for viser og markører.
- Smakfull svart stropp og urskive med roséfarget PVD for viser og markører.
- En kul og trend-frisk flerfarget natostropp, geometrisk og lineær, urban og
en allsidig garderobe-must have.

I.N.O.X. V : 241807, 241708
SWISS MADE
URKASSE
37 mm rustfritt stål urkasse (316L) med rosa gull PVD
belegning. 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.Svart eller rosa
gummirem med rosagull PVD lås.
URVERK
Ronda 715 Swiss-made kvarts urverk
TILGJENGELIG
Mai 2018
Leveres med farget beskyttelsesskjold

I.N.O.X. V : 241809
SWISS MADE
URKASSE
37 mm rustfritt stål urkasse (316L)
Ripefritt, trippelbelagt anti-refleks safirglass.
Vanntett til 200 m (20 ATM. / 660 fot).
Skrudd caseback. Beskyttet skrukrone.
URSKIVE OG REM
Super-LumiNova® på visere og indeks.
Flerfarget rem i nylon/skinn.
URVERK
Ronda 715 Swiss-made quartz movement
TILGJENGELIG
Mai 2018
Leveres med farget beskyttelsesskjold

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».

Kontakt for ytterligere informasjon (media): Montis Nordic AS
T. +47 33 12 50 00
post@montis.no
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