5 Januari 2016

SBGV019G Grand Seiko 9F Quartz
Limited Edition

Specificaties SBGV019G
-

Kaliber 9F82
Stainless steel kast en horlogeband
Kast: 38 mm
Achterdeksel voorzien van saffierglas
Blued steel screws
Blued steel hand
Accuratesse: ±10 seconden per jaar
Magnetisme: 4,800 A/m volgens ISO 764

Limited Edition 500 stuks wereldwijd.
- € 2.800,-

Grand Seiko: De pure essentie van horloge maken, verheven tot het niveau van de kunst.
Quartz à la Grand Seiko
De lat werd vanaf het begin zo hoog mogelijk gelegd. De 9F kalibers voor Grand Seiko moesten
zo perfect zijn als menselijkerwijze bij quartz horloges mogelijk is. Daarom werd ieder aspect
van quartz opnieuw onder de loep gelegd, waarbij het mechanische kaliber van de eerste in
1960 gelanceerde Grand Seiko als referentie diende.
Unieke afleesbaarheid
Bij eerste kennismaking lijkt het 9F kaliber een mechanisch uurwerk te zijn, omdat de wijzers
tot aan de rand van de wijzerplaat reiken. Iets wat bij een gewoon quartz horloge onmogelijk is.
De afleesbaarheid van een Grand Seiko quartz horloge is dan ook uniek. Om dit te kunnen
realiseren, heeft het 9F kaliber een veel krachtigere twin pulse motor waardoor het uurwerk
langere en dikkere wijzers kan aandrijven en waarbij de batterij tóch 3 jaar meegaat.
Extreme precisie
Het 9F kaliber is extreem accuraat vanwege de speciaal geselecteerde verouderde quartz
kristallen, die stuk voor stuk gereguleerd worden. Maar de tijd wordt ook extreem precies
zichtbaar gemaakt. In tegenstelling tot gewone quartz uurwerken, is het 9F kaliber in staat om
de secondewijzer exact boven de secondeaanduiding te laten stoppen, zonder ook maar
enige trilling van de wijzer. De accuraatheid van een Grand Seiko 9F Quartz horloge is
ongekend hoog en kent slechts een afwijking van +/- 10 seconden per jaar.
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Punctuele datumaanpassing
Bij de meeste horloges doet het uurwerk er een paar uur over om de datum te laten
verspringen. Het 9F kaliber past de datum precies op het juiste moment aan en heeft daar
exact 1/2000ste van een seconde voor nodig!
In 2016 introduceert Grand Seiko het eerste precisie Quartz kaliber met glazen
achterdeksel én ongekende accuratesse.
Om de accuratesse volgens de Grand Seiko normen voor het 9F
Quartz uurwerk te bewaken heeft Grand Seiko voor de SBGV019G
een speciale cover ontworpen on het IC te beschermen tegen de
UV straling waaraan deze wordt bloot gesteld. Hierdoor is het
mogelijk is om het achterdeksel van saffierglas te maken.
Ook is er een speciale ring gemaakt dat een anti-magnetisch veld
creëert waardoor dit bijzondere Grand Seiko horloge de hoge
magnetisme standaard van 4,800 A/m kan halen. Ook het
saffierglas is zo uniek gevormd (step-shaped) dat het de batterij op
sublieme wijze op zij plaats houdt. Grand Seiko is Simply The Very Best of SEIKO.
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