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SEIKO Prospex wordt partner van PADI™, ’s werelds grootste duikers netwerk.

Prospex PADI Special Editions

SRPA21, RRP €430,- / SUN065, RRP €630,Na de lancering van het eerste duikershorloge in 1965, heeft SEIKO de duiksport veiliger en toegankelijker
gemaakt met een stroom van innovatieve nieuwe technologieën. Innovaties zoals ’s werelds eerste titanium duikershorloge in 1975; of de eerste ‘Diver’ met een keramische buitenbehuizing. En niet te ver-

geten, het eerste Nitrox Dive Computer horloge in 2000. Deze innovaties, plus de altijd sublieme kwaliteit,
hebben SEIKO’s duikershorloges een waterdichte reputatie in de duikgemeenschap bezorgd.
In 50 jaar 24 miljoen PADI™ duikbrevetten uitgereikt

Door toeval besloten 2 Amerikaanse duikenthousiasten, amper een paar maanden na de lancering onze
eerste Diver in1965, dat de standaard voor duiktraining omhoog moest. En ze richtten de Professional
Association of Diving Instructors op. Gedurende de laatste 50 jaar is PADI™ gegroeid tot ’s werelds

toonaangevendste en meest vertrouwde scuba diving organisatie. Inmiddels zijn er verspreid over de

hele wereld meer dan 6300 PADI™ duikcentra, met ruim 136.000 gekwalificeerde PADI™ instructeurs.

Gezamenlijk hebben deze professionals het verbijsterende aantal van 24 miljoen duikliefhebbers aan hun
begeerde PADI™ duikbrevet geholpen.
Gedeelde passies

SEIKO en PADI™ delen een passie voor zowel het veiliger en aantrekkelijker maken van de duiksport, als
het beschermen van de onderzeewereld. Dus een partnerschap is eigenlijk meer dan logisch. Met grote
trots kondigt SEIKO haar samenwerking met PADI™ aan, met in het bijzonder onze steun aan het

‘Project AWARE’ initiatief. Project AWARE™ is een alle zeeën omvattende beweging van scuba duikers

die samenwerken om – met iedere duik, ofwel ‘One Dive At A Time’ - onze oceanen beter te beschermen.
Duizenden duikers in meer dan 180 landen hebben zich al in Project AWARE™ gecommiteerd om samen
te werken voor schone, gezonde en overvloedig van voedsel voorziene oceanen. Een streven dat SEIKO
ten volle ondersteunt.
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Een duik in de toekomst

Om de samenwerking tussen SEIKO en PADI™ op gepaste wijze te vieren en te promoten, zal SEIKO in
het najaar van 2016 twee bijzondere Prospex PADI Special Editions te water laten.

Met deze twee fraaie horloges neemt SEIKO, sterk geïnspireerd door het verleden, een symbolische duik
in de toekomst. Want beide Divers zijn volledige self supporting qua energieopwekking. Het ene model
(SUN065) is een Kinetic GMT Diver. Dit horloge wordt aangedreven door de kinetische armbewegingen

van de drager. De kast is op dezelfde wijze uit 2-lagen opgebouwd als de legendarische SEIKO Diver uit
1975. Een constructie die de duiker zowel precisie als veiligheid garandeert.

Het tweede Prospex PADI model is een Automatic Diver. Het design van kast en wijzerplaat design is sterk
geïnspireerd op een andere Diver klassieker van SEIKO: het mechanische 150 m duikershorloge uit 1970.

Een klok die vermaard is vanwege zijn uniek gevormde kast, en de brede, zeer goed afleesbare wijzers en
indexering.

Beide modellen zijn op de wijzerplaat in detail voorzien van het karakteristieke rood en blauw plus het
logo van PADI™.

Meer informatie over PADI™ en Project AWARE™:
www.padi.com/scuba-diving
www.projectaware.org
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Automaat Diver SRPA21
- Kaliber 4R36

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

Specificaties

- Stainless steel kast
- Schroefdeksel
- Schroefkroon
- Hardlex glas

- Diameter: 45mm, Dikte: 13.4mm
- 200m WR

- Magnetische resistentie: 4,800 A/m

- Stainless steel bracelet met vouwsluiting, veiligheidsklepje en drukker

SRPA21 RRP €430,-

Kinetic GMT Diver: SUN065
- Kaliber 5M85

- Energieopwekking door beweging
- Energiereserve: 6 maanden

- Energiereserve indicator met een druk op de knop
- GMT wijzer

- Instant-start functie

- Accuratesse: +/-15 seconden per maand (bij een
temperatuur tussen 5°C en 35°C)

Specificaties

- Stainless steel kast
- Schroefdeksel
- Schroefkroon
- 200m WR

- Magnetische resistentie: 4,800 A/m
- Diameter: 47.5mm, Dikte: 14.1mm
- Siliconen horlogeband
SUN065 RRP €630,-
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