17 Maart 2016

Presage. Mechanische horloges met een fraaie en verfijnde touch, uit Japan

Enamel Dial Limited Edition
SRQ019J1, RRP €2.500,-

Het product van meer dan 100 jaar ervaring

SEIKO maakte met de legendarische Laurel Japan’s eerste polshorloge in 1913. En in 1956 – precies 60
jaar geleden - werd het eerste automatische uurwerk geïntroduceerd. Daarna volgden talloze radicale

verbeteringen en verfijnde aanpassingen. Zoals het shock resistant systeem Diashock in 1959. Een jaar

later gevolgd door de uitvinding van het opwindmechanisme met Magic Lever veer. In 1964 begon SEIKO
met de productie van balansveren in eigen huis, gebruikmakend van de zelfontwikkelde speciale Spron

legering. In 1967 creëerde SEIKO Japan’s eerste hi-beat kaliber. En in 1969 lanceerde SEIKO niet alleen
’s werelds eerste quartz polshorloge, maar ook de allereerste goed werkende chronograafautomaat met
vertical clutch en column wheel systemen. Jaar na jaar bleef SEIKO de horlogewereld verbazen met

innovatieve vondsten en verbeteringen. Nog in 2014 werd SEIKO’s vermogen om mechanische horloges

van het allerhoogste niveau te maken beloond met een prestigieuze prijs van de Grand Prix d’Horlogerie
de Genève voor het hi-beat kaliber.

En alle ervaring die werd opgebouwd in meer dan 100 jaar mechanische horloges maken, komt tezamen in
een geheel mechanische SEIKO collectie: Presage.

Presage is al enige tijd succesvol in Japan en een aantal geselecteerde markten. Maar vanaf nu zal

Presage als SEIKO’s belangrijkste mechanische horlogecollectie een prominente plaats gaan innemen op
het wereldpodium.

SEIKO NEDERL AN D B V
Da n iel P ichot s t r a at 17 -31, 3115J B S ch ie da m, Pos t b us 330, 3100A H, S chieda m
t el. +31 ( 0) 10 - 400 9 8 66 / Em a il: in fo @ seiko. n l / www.seiko.nl

17 Maart 2016
Het levende bewijs

De nieuwe Presage collectie is geïnspireerd op SEIKO’s heritage in het maken van mechanische horloges
op topniveau. Waarbij met twee zeer speciale Limited Edition Chronografen een eresaluut wordt

gebracht aan 60 jaar mechanische horloges maken én Japan’s eerste polshorloge, de Laurel. In beide
Limited Editions zijn de design echo’s uit het verleden op prachtige wijze zichtbaar gemaakt.

De wijzerplaten zijn vervaardigd in de traditie van oeroude Japanse kunstvormen, bij het ene model

geëmailleerd en bij het andere afgewerkt met lak. Beide horloges zijn voorzien van het 8R48 kaliber met

vertical clutch en column wheel, plus SEIKO’s unieke 3-punts hamer die ervoor zorgt dat de ‘terugvlucht’
van de secondewijzer naar de 12 uur-positie perfect gesynchroniseerd verloopt met de andere wijzers.
Van beide modellen worden vanaf september 2016 maximaal 1000 exemplaren op de wereldmarkt
aangeboden.

De delicate schoonheid van emaille

De diepe schoonheid en subtiele structuur van emaille is onmiskenbaar. En wat de wijzerplaten van deze

horloges extra bijzonder maakt, is dat ze stuk voor stuk – op dezelfde wijze als meer dan 100 jaar geleden
de wijzerplaat van de Laurel - met de hand zijn vervaardigd door hooggekwalificeerde vakmensen onder

leiding van Mitsuru Yokozawa. Het afwerken met emaille is een delicate kwestie. Emaille is zeer gevoelig
voor invloeden van vocht en weersomstandigheden. En het vereist ongelooflijk veel vakmanschap om het

emaille in exact de juiste dikte op een wijzerplaat aan te brengen. SEIKO is trots en vereerd om te kunnen
samenwerken met een vakman van het kaliber van Mitsuru Yokowaza, want alleen het beste is goed
genoeg voor deze speciale Presage Enamel Dial Limited Edition (SRQ019J1).
Het pure, diepe zwart van Urushi lak

De Urushi Dial Limited Edition
SRQ021J1, RRP €2.800,-

Vakmanschap van een heel andere signatuur is vereist om Urushi lak zodanig op een wijzerplaat aan te
brengen, dat die de magisch-mysterieuze, diepzwarte glans ontstaat. De ‘lacquer’ wijzerplaten voor de

Presage Urushi Dial Limited Editon zijn gemaakt in de studio van Isshu Tamura in Kanawaza, aan de

westkant van Japan’s hoofdeiland Honshu. In dit gebied wordt de eeuwenoude kunst van het werken met
Urushi lak in ere gehouden. Het is tijdrovend en uitdagend werk. Maar alleen het allerbeste is goed
genoeg voor deze Presage Limited Edition. De wijzerplaten worden meerdere malen met de hand

geschilderd en gepolijst om de bijzondere diepzwarte glans te krijgen. Een glans die naarmate de jaren
verstrijken nóg krachtiger en dieper zal worden.
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Door het achterdeksel van beide limited

editions is de speciale goudkleurige rotor zichtbaar.
Presage. Gebouwd om generaties lang mee te gaan

Presage is een horlogecollectie met een zeer brede uitstraling, waarbij het volledige scala aan SEIKO’s
mechanische kalibers wordt ingezet. Van het toegankelijke 4R kaliber tot het exclusieve 8R kaliber.

Blikvangers zijn onder andere het 6R27 multi-hand model met gangreserve, en de Presage serie waarin

het compleet nieuwe 4R57 kaliber wordt toegepast. Het 4R57 kaliber is SEIKO’s eerste met een centrale
gangreserve indicator. Iedere Presage is 100m WR en afgewerkt met saffierglas. De mechanische

collectie weerspiegelt SEIKO’s rijke Japanse tradities én gerenommeerde vakmanschap en elke Presage
is gebouwd om generaties lang mee te gaan.

SPB041J1, RRP €900,-

SSA303J1, RRP € 520,-
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Seiko Automatic Watch 60th Anniversary Limited

Multi-hand Automaat: SPB041J1

- Kaliber 8R48

- Tikgetal: 28,800 per uur

Editions: SRQ019J1, SRQ021J1
- Chronograafautomaat

- Kaliber 6R27

- Energiereserve: 45 uur

- Chronograaf tot 12 uur

- 29 jewels

- Column wheel en Vertical clutch systemen
- Tikgetal: 28,800 per uur

Specificaties

- 34 jewels

- Diameter: 40,5mm, Dikte: 13,1mm

- Energiereserve: 48 uur

- Stainless steel kast
- 100m WR

Specificaties

- Magnetische resistentie: 4,800 A/m

- Stainless steel kast

- Gebogen saffier glas met anti-refelectie coating

- Diameter: 42mm, Dikte: 15,2mm

- Krokodillen lederen horlogeband met vouwsluiting

- 100m WR

en drukker

- Magnetische resistentie: 4,800 A/m
- Emaille wijzerplaat (SRQ019J1)

- Wijzerplaat voorzien van Urushi lak (SRQ021J1)

SPB041J1 €900,-

- Gebogen saffier glas met anti-refelectie coating

- Krokodillen lederen horlogeband met vouwsluiting
en drukker

SRQ019, RRP €2.500,SRQ021, RRP €2.800,-

Automaat met centrale gangreserve indicator:
SSA303J1

- Kaliber 4R57

- Tikgetal: 21,600 per uur
- Energiereserve: 41 uur
- 29 jewels

Specificaties

- Stainless steel kast en band
- Saffier glas

- Diameter: 42mm, Dikte: 14mm
- 100m WR

- Magnetische resistentie: 4,800 A/m
- Vouwsluiting en drukker
SSA303J1 € 520,-

SEIKO NEDERL AN D B V
Da n iel P ichot s t r a at 17 -31, 3115J B S ch ie da m, Pos t b us 330, 3100A H, S chieda m
t el. +31 ( 0) 10 - 400 9 8 66 / Em a il: in fo @ seiko. n l / www.seiko.nl

