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Poczucie czasu

Junghans Meister MEGA Kleine Sekunde:
klasyczna elegancja z dokładnością co do sekundy.
Czas jest na całym świecie tak sam. Godziny, minuty i sekundy to wielkości stałe, lecz w zależności
od sytuacji mogą przelatywać błyskawicznie lub mijać bardzo powoli. Im piękniejsza chwila, tym
szybciej upływa czas, natomiast inne chwile mogą w indywidualnym odczuciu trwać wieczność.
Zegarek Meister MEGA Kleine Sekunde nawiązuje do krótkiej i fascynującej chwili zmierzchu, którą
można podziwiać przez ograniczony czas po zachodzie słońca do zapadnięcia nocnych ciemności.
Tę szczególną atmosferę odzwierciedla tarcza w kolorze głębokiego granatu z najbardziej
klasycznym wskaźnikiem w zegarku – małym sekundnikiem. Wewnętrzny mechanizm sterowany
radiowo marki Junghans podaje rytm dnia i nocy. Elegancki, tradycyjny design łączy się w
przypadku Meister MEGA Kleine Sekunde z najnowocześniejszą technologią; nadaje ona czasowi
– odczuwalnemu lub rzeczywistemu – niezwykle piękne i precyzyjne oblicze.

Różne warianty
Stylowy

wygląd

gwarantuje

również

model

z

posrebrzaną, matową tarczą i ciemnobrązowym paskiem
z końskiej skóry. Bardziej sportowy charakter ma wariant
z

metalową

bransoletą

i

szkłem

szafirowym,

o

wodoszczelności do 5 barów. Tarcza pomocnicza jest
otoczona pierścieniem, który nie tylko informuje o
odbieranych

sygnałach,

lecz

również

sprawia,

że

charakterystyczny mały sekundnik przykuwa wzrok.

Najnowocześniejsza technologia radiowa
Zegarek Meister MEGA Kleine Sekunde jest niedościgniony pod względem niezawodności. Jest
wyposażony w najnowocześniejszy mechanizm sterowany radiowo J101.66 pochodzący ze
Schrambergu, który 1440 razy dziennie kontroluje pozycję wskazówek. Wskazówka minutowa
niemal magicznie rusza z miejsca na chwilę przed skokiem o minutę, aby precyzyjnie, z
dokładnością co do sekundy wskazać czas o pełnej minucie. Obrót dysku datownika również
zaczyna się przed zmianą dnia, aby dokładnie w pierwszej sekundzie nowego dnia wskazać
prawidłową datę. Harmonijne połączenie klasycznego designu zegarka i najnowocześniejszej
techniki oddaje w szczególności mały sekundnik: półsekundowe skoki wskazówki sekundowej to
nie tylko kolejny dowód na precyzję zegarka – płynny ruch wskazówki podkreśla również
elegancki design. Komfort technologii MEGA to wielka zaleta w podróży: żądaną strefę czasową
można ustawić w klasyczny sposób, kręcąc koronką, a w czasie gdy wskazówki ustawiają się
automatycznie we właściwej pozycji, można się beztrosko zrelaksować. Aktualizacja czasu z
dokładnością co do sekundy jest również możliwa przy użyciu aplikacji Junghans MEGA. W
strefach czasowych z odbiorem sygnału radiowego zegarek Meister MEGA Kleine Sekunde
gwarantuje typowy komfort zegarka sterowanego radiowo – precyzyjny czas jest codziennie
synchronizowany. Dzięki najnowocześniejszej technologii użytkownik może na całym świecie i w
każdej chwili polegać na Meister MEGA.
Zegarek Meister MEGA Kleine Sekunde firmy Junghans to połączenie precyzji i elegancji w jednym
czasomierzu – bo nie ma nic cenniejszego, niż własny czas.

Meister MEGA Kleine Sekunde
Wyposażenie

058/4902.00

058/4901.00

Mechanizm:

wielozakresowy mechanizm sterowany radiowo J101.66

Funkcje:

-

kontrola wskazówki za pomocą ITC (Intelligent Time Correction)
dokładne wskazywanie czasu w półsekundowych skokach dzięki SHM
(Smart Hand Motion)
Advanced Moving Function (AMF) umożliwia wyświetlanie czasu
rzeczywistego bez odchyleń
inteligentne ustawianie czasu przy pomocy aplikacji Junghans MEGA
automatyczne
przeszukiwanie
nadajników
sygnału
na
5 częstotliwościach za pomocą funkcji autoscan Junghans
ustawienie strefy czasowej z dokładnością co do sekundy
datownik z wiecznym kalendarzem (również w trybie kwarcowym)

Koperta:

stal szlachetna Ø 38,4 mm, wysokość 9,2 mm, dekiel ze stali szlachetnej
przykręcony 5 śrubami z metalizowanym szkłem mineralnym, z
nadrukowaną mapą świata i informacjami o odbieranych sygnałach po
wewnętrznej stronie; wypukły, twardy pleksiglas z powłoką o zwiększonej
odporności na zarysowania

Tarcza:

posrebrzana matowa lub granatowa ze szlifem słonecznym

Wskazówki:

wskazówki pokryte przyjazną dla środowiska substancją Superluminova

Pasek:

pasek z cielęcej lub końskiej skóry z klamrą

Wodoszczelność:

maks. 3 bary

Dodatkowa informacja:

możliwość
szafirowe

wymiany za dopłatą szkła plexiglass na szkło

Meister MEGA Kleine Sekunde
Wyposażenie

058/4900.46

Mechanizm:

wielozakresowy mechanizm sterowany radiowo J101.66

Funkcje:

-

kontrola wskazówki za pomocą ITC (Intelligent Time Correction)
dokładne wskazywanie czasu w półsekundowych skokach dzięki SHM
(Smart Hand Motion)
Advanced Moving Function (AMF) umożliwia wyświetlanie czasu
rzeczywistego bez odchyleń
inteligentne ustawianie czasu przy pomocy aplikacji Junghans MEGA
automatyczne
przeszukiwanie
nadajników
sygnału
na
5 częstotliwościach za pomocą funkcji autoscan Junghans
ustawienie strefy czasowej z dokładnością co do sekundy
datownik z wiecznym kalendarzem (również w trybie kwarcowym)

Koperta:

stal szlachetna Ø 38,4 mm, wysokość 9,6 mm, dekiel ze stali szlachetnej
przykręcony 5 śrubami z cieniowanym szkłem mineralnym, wypukłe
szkiełko szafirowe z obustronnym antyrefleksem

Tarcza:

posrebrzana, matowa
Na zewnętrznym pierścieniu tarczy pomocniczej znajdują się symbole
odbieranych sygnałów.

Wskazówki:

wskazówki pokryte przyjazną dla środowiska substancją Superluminova

Bransoleta:

bransoleta ze stali szlachetnej z zapięciem motylkowym

Wodoszczelność:

maks. 5 barów

