
Davosa Aviator Quartz: Nový přírůstek do naší letecké kolekce

Pilot se musí stoprocentně spolehnout na své hodinky. Zobrazení času je rozhodující: musí být jasně
čitelné na pohled. Hodinky musí být jednoduché a intuitivně ovladatelné i za ztížených podmínek. 
Všechny tyto požadavky lehce splňuje nový model Davosa Aviator Quartz.

Novinka Davosa Aviator Quartz je k dispozici ve dvou různých verzích: 3-ručkové hodinky a nebo 
chronograf s vyzkoušeným a testovaným švýcarským quartzovým strojkem. Z chronografu se 
stávají opravdové pilotky díky fly-back funkci: stisknutí tlačítka zastaví aktuální měření času a 
ručka se vrátí zpátky na nulu; uvolněním tlačítka začnou stopky opět běžet. Funkce tak šetří důležité
sekundy, které lze využít při létání: jednoznačná výhoda fly-back funkce oproti klasickým stopkám.

Čistý design s překvapujícími detaily
Davosa Aviator Quartz opět dokazuje, proč jsou pilotky druhou nejpopulárnější kategorií mezi 
náramkovými hodinkami ihned po potápěčských hodinkách: dosahují nejvyšších kvalit podtržených
pánským designem. Částečně leštěné ocelové pouzdro o průměru 42 mm a tloušťce 11 mm s 
voděodolností 5 ATM, je doplněno vroubkovanou lunetou a safírovým sklíčkem odolným proti 
poškrábání. Čistý design poskytuje jasné indicie, velké jednoduše čitelné ukazatele a ručky barevně 
ladící s černým, modrým nebo stříbrným číselníkem (dle Vašeho výběru). Celkový vzhled dotváří 
robustní modrý, černý nebo hnědý kožený řemínek s kontrastním prošitím.
A nakonec, sekundová ručka nabízí roztomilý detail: koncová část ručky je vyvedena v červené 
barvě pro zvýšení čitelnosti a podtrhuje samotný design těchto stylových hodinek.

Davosa Aviator Quartz je maloobchodně prodávána za 8340 Kč pro 3-ručkovou verzi a 11140 Kč
za chronograf.



Souhrnný přehled:
- referenční čísla: 162.498.15 (stříbrná), 162.498.45 (modrá), 162.498.55 (černá)

     162.499.15 (stříbrný chronograf), 162.499.45 (modrý chronograf), 162.499.55 
      (černý chronograf)

- strojek: Swiss Ronda 515 a ETA G10 (fly-back chronograf)
- ocelové pouzdro s leštěnými detaily
- průměr pouzdra: 42 mm, tloušťka 11 mm nebo 11,8 mm u chronografu
- voděodolnost: 5 ATM
- safírové sklíčko odolné proti poškrábání
- ručky a indexy (u modrého a černého ciferníku) se Super-LumiNovou
- robustní kožený řemínek s kontrastním prošitím
- cena: 8340 Kč (3-ručková verze) a 11140 Kč (chronograf)


