CONFERÊNCIA SUPERSÓNICA, Xangai, China

Cerca de 120 convidados, entre imprensa e clientes, estiveram
presentes no Palace Cinema em Xangai num evento
supersónico com o Embaixador da Zenith Felix Baumgartner.
Durante o evento, os convidados tiveram o prazer de recordar a
épica missão de Felix Baumgartner, o único Homem a quebrar a
barreira do som, e de ver o El Primero Stratos Flyback Striking 10th, o
relógio que Felix usou no pulso durante o salto da estratosfera.
Os convidados tiveram ainda a oportunidade de descobrir os novos
modelos da coleção Pilot. Seis novos modelos Pilot Montre d’Aéronef
Type 20, incluindo uma série especial que presta homenagem ao
Barão Vermelho, recordam o papel fundamental desempenhado pela
Zenith na conquista dos céus.
Felix Baumgartner estava a usar o relógio Pilot Montre d’Aéronef
Type 20 GMT, uma função que irá, sem dúvida, revelar-se mais
importante do que nunca para este extremo viajante.

COCKTAIL SUPERSÓNICO, DAIKANYAMA, JAPÃO
Zenith Japão organizou um Cocktail Supersónico no Theatre Cybird, Daikanyama, na
companhia de Felix Baumgartner e Jean-Frédéric Dufour, CEO da Zenith.

EVENTO “FOLLOW YOUR OWN STAR”, BOUTIQUE ZENITH GENEBRA
Foi num ambiente de grande requinte que a Boutique Zenith de Genebra acolheu os 150
convidados num evento exclusivo. Jean- Frédéric Dufour, CEO da marca, foi o anfitrião do
cocktail que proporcionou a todos os presentes a oportunidade para descobrirem a nova
coleção 2013 da Manufatura Zenith.

ATOR LUKE EVANS PROMOVE O SEU
NOVO FILME “FAST & FURIOUS”
Durante a promoção mundial do seu novo
filme“Fast and Furious”, o ator Luke Evans surge
com o seu novo relógio Captain Central Second!

RYAN SEACREST
Durante a 12ª. Temporada de American Idol, Ryan
Seacrest usará vários modelos da coleção Zenith
incluindo o El Primero VPH 36´000 em aço, o Pilot
Big Date Special, o Heritage Ultra Thin, o El
Primero Original 1969 e o Captain Dual Time.

PILOT MONTRE D´AÉRONEF TYPE 20 GMT
Na origem da conquista dos céus

O novo Pilot Montre d’Aéronef Type 20 GMT é o nobre sucessor dos primeiros relógios Zenith para aviadores. Este
relógio que tem um diâmetro muito generoso de 48 mm está equipado com todas as características visuais deste
tipo de relógios: uma grande coroa estriada e aparafusada, imponentes numerais árabes totalmente compostos
por SuperLuminova branca que apresentam as horas, assim como um grande mostrador preto mate. Além disso,
tem um fundo do qual também se destacam na perfeição os ponteiros.
Por sua vez, no fundo da caixa surge um medalhão cunhado com a efígie de um avião Blériot e a inscrição “Montre
d’Aéronef Type 20 – ZENITH Flying Instruments”. Como forma de reconhecimento do sistema de matrículas da
aviação civil suíça, as letras HB aparecem no lado da caixa seguidas de um numeral que se refere ao número de
série do relógio.
Este modelo em aço e pulseira em pele castanha, é impulsionado por um movimento Zenith Elite 693 de corda
automática com uma reserva de marcha de 50 horas. Tem as funções de horas, minutos, pequenos segundos às 9
horas e GMT.
CONHEÇA AQUI TODA A COLEÇÃO PILOT
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