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Symbol radości życia na nadgarstku

W nowych modelach Meister Automatic firma Junghans wskrzesza styl lat 50. XX w.
Czas przełomu i rozkwitu mechaniki zegarków.
Lata 50. i 60. XX w. były okresem przełomu i radości życia. Po latach niedostatku gospodarka
przeżyła rozkwit, a ludzie znów zaczęli podróżować i sprawiać sobie przyjemności. Zegarek
mechaniczny stał się symbolem tej nowej jakości życia – i awansował do rangi ulubionej ozdoby,
nabywanej i wręczanej w prezencie ze szczególnych okazji.
Nowe modele Meister Automatic marki Junghans przenoszą ducha tych czasów do teraźniejszości.
Podobnie jak cała linia Meister, noszą one charakterystyczne cechy designu swoich historycznych
wzorców. Czasomierze te w wyjątkowo autentyczny sposób opowiadają historię zegarków
Meister, które wywodzą się z lat 30., a czasy rozkwitu przeżyły w latach 50. XX w.

Ostro zwężające się wskazówki nowego zegarka Meister
Automatic, typowe dla wzornictwa lat 50., mają dodatkowo
ciemną środkową kreskę. Minimalistyczna tarcza jest
wyposażona w indeks godziny 12 składający się z dwóch
kresek. Pasek ze skóry cielęcej również wzoruje się na
swoich poprzednikach: cienka wytłaczana linia bez szwu na
wierzchniej stronie paska, charakterystyczna dla lat 50.,
uzupełnia stylowe ogólne wrażenie, jakie wywołuje ten
czasomierz. Na odwrocie koperty przez transparentny dekiel
można podziwiać mechanizm automatyczny zegarka.
Meister Automatic to nowocześnie zinterpretowana reminiscencja historycznego wzorca z lat 50.
XX w. – okresu rozkwitu mechaniki oraz czasów pełnych nowej radości życia.

Meister Automatic
Wyposażenie

027/4050.00

Mechanizm:

027/4051.00

027/7052.00

mechanizm automatyczny J880.1 z maks. 38-godzinną rezerwą chodu,
datownik

Koperta:

stal szlachetna ew. z powłoką PVD, Ø 38,0 mm, wysokość 10,0 mm,
wypukły twardy pleksiglas z powłoką o zwiększonej odporności na
zarysowania, transparentny dekiel ze szkła mineralnego przykręcony na
5 śrub

Tarcza:

srebrzony mat, czarny połysk lub biały połysk
znaczniki na tarczy zegarka z ozdobnym lakierem

Wskazówki:

czarna środkowa kreska na wskazówce minutowej i godzinowej

Pasek:

pasek ze skóry cielęcej z klamrą ze stali szlachetnej ew. z powłoką PVD

Wodoszczelność:

maks. 3 bary

