KIBICUJ PIŁKARZOM Z TISSOT QUICKSTER FOOTBALL CHRONOGRAPH

Tissot jest Oficjalnym Chronometrażystą wielu sportowych imprez od ponad dekady. Fanom piłki
nożnej chciałby jednak zaoferować możliwość sprawdzenia się w tej odpowiedzialnej roli
samemu. To dlatego dla Tissot Quickster Football stworzyliśmy mechanizm zaprojektowany
specjalnie do odliczania czasu podczas meczów piłki nożnej, uwzględniający regulaminowy czas
gry i ewentualną dogrywkę. Już w 1976 roku Tissot wyprodukował zegarek dla sędziów piłkarskich
Tissot Football Chronograph, który umożliwiał im łatwą kontrolę czasu meczu, na którego
kolorowej tarczy wyraźnie oznaczono czas jednej połowy. Współczesna wersja zegarka pozwoli
fanom w pełni zaangażować się w rozgrywkę. Teraz już nie tylko jako widz, ale także jako
chronometrażysta!

Inspiracją dla wzornictwa zegarków były barwne piłkarskie koszulki reprezentacji z całego świata.
Wszystkie dynamiczne modele nowej linii Tissot mają wygrawerowaną na deklu futbolówkę.
Aluminiowy pierścień lunety to kolejny kolorowy akcent. Jego odcień różni się w zależności od
modelu. Z pewnością każdy fan piłki nożnej znajdzie wśród nich coś dla siebie. Okienko datownika
znajduje się na godzinie 4 i przypomina, że kolejny ważny mecz będzie rozegrany już dziś.
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Cechy zegarka:







Wyprodukowany w Szwajcarii
Mechanizm kwarcowy z chronografem, stoper piłkarski
Odporne na zarysowania szkło szafirowe
Koperta ze stali szlachetnej opcjonalnie z czarną powłoką PVD, aluminiowy pierścień lunety
i grawerowany dekiel
Wodoszczelność do 100 metrów (10 barów / 330 stóp)
Pasek silikonowy z klasyczną sprzączką

Mechanizm:
+ Chronograph Quartz
+ 13 1/4''', 29.80 mm, ETA G10.212, HMSD
+ 4 kamienie
+ funkcja stopera piłkarskiego
+ bateria typu Renata 394
+ Instrukcja Obsługi: 155

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto obowiązującymi na terenie Polski w momencie
druku informacji. Wszystkie ceny i specyfikacje poszczególnych modeli mogą ulec w każdej chwili zmianie
bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

don't print ! Recycle.

