Horlogedomein
Horlogedomein.nl

Pellikaan Flying Dutchman Zwart

€0,00 €890,00

Pellikaan horloges, Nederlandse horloges met eeuwigheidswaarde! Tijdloze ontwerpenÂ die nu mooi zijn,
over 10 jaar maar ook over 100 jaar. Nauwkeurige en eenvoudige tijdaflezing. Technische perfectie met
eeuwigheidswaarde. De Flying Dutchman is een handopwindbaar mechanisch horloge dat wordt
afgemonteerd met een Zwitsers uurwerk van ETA. Soignee afwerking met CÃ´tes de GenÃ¨ve en geblauwde
schroeven. Opmerkelijk eenvoudig maar in het oog springend ontwerp.
Behuizing:
Kast edelstaal RVS 316 L (chirurgisch edelstaal) met geschroefde achterzijde, ongevoelig voor water
en de meeste chemicaliÃ«n. Krassen kunnen eventueel weggepolijst worden. Wanneer de kast vuil
geworden is kan de band voor het schoonmaken, eenvoudig worden gedemonteerd.
Saffierglas:
Zeer hard glas, krassen zijn vrijwel onmogelijk. Pas alleen op met diamanten (met name die van
sieraden!)
Zwitsers uurwerk:
Zeer sterk uurwerk van ETA Zwitserland. ETA uurwerken worden gebruikt door 70% van de
topmerken. Het gebruikte uurwerk, de 6498-1, isÂ een industrie standaard sinds deÂ jaren 60. WerdÂ
en wordtÂ gebruikt in vele highÂ grade horloges vanÂ o.a. Omega, Panerai, JaegerÂ le Coultre, Dirk
Dornbluet en vele andere. Gangnauwkeurigheid bedraagt maximaal 10 seconden per dag voor
(afgeregeld en getest door Pellikaan Timing). De verwachte gelijkloop bij dagelijks gebruik: minder
dan 6 seconden per dag voor (een maal opwinden per 24 uur). Gangreserve bedraagt 46 uur.
Horlogebanden:
Dit horloge wordt geleverd met een zwart lederen band. De lederen banden zijn zwaar uitgevoerd in
Panerai stijl, dik en toch soepel met zware geschroefde gespsluiting (kleuren zwart of vintage bruin).
Bij activiteiten waarbij de band nat wordt versnelt de veroudering. Bij buitensporten raden wij de
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NATO band aan. De NATO band wordt meegeleverd.
Uniek design kenmerk:
Pellikaan Timing is het enige horlogemerk dat lichtgevende klassieke wijzers gebruikt! Het gebruik
van lichtgevendeÂ verf (Superluminova) maakt het mogelijkÂ horloges ook in het donker af te lezen.
Dit is echt praktisch maar wordt nooit toegepast op de erg klassieke wijzers van het model Breguet.
Deze bewerking is niet eenvoudig en vereist ook extra vakmanschap en geduld.
Kwaliteitscontrole:
De kwaliteit hangt uiteindelijk af van de uitvoering. Hoewel alle onderdelenÂ al van hoge kwaliteitÂ
kan het voorkomenÂ dat onderdelen vanwege de hoge kwaliteitseisen worden afgekeurd. AlleÂ
uurwerken worden sinds kort volledig gedemonteerd en vanÂ nieuwe synthetische olie voorzien, ook
in de incablocs van deÂ balans! De Zwitserse droogsmering die af fabriek wordt gebruikt is welÂ heel
goed voor jarenlangeÂ opslag maar echt minderÂ geschikt voor dagelijks gebruik. Na assemblage
worden de uurwerkenÂ nauwkeurig afgeregeld. HetÂ uurwerk wordt hierdoor nauwkeuriger en krijgt
een langere levensduur waardoor de interval naar de volgende servicebeurt wordt vergroot. DezeÂ
extra handelingen om de kwaliteit te maximaliseren vertalen zich in een langere levensduur maar
ookÂ in deÂ prijsstelling.
Specificatie van de Flying Dutchman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands fabrikaat
Mechanisch handopwindbaar horloge (ETA6498-1)
Saffierglas
Geschroefde achterplaat
Vintage zwart lederen band. (Panerai stijl)
Heavy duty doornsluiting
Diameter horlogekast 45 mm (excl. kroon)
Dikte horlogekast 13.2 mm
Waterbestendigheid 5 ATM (50 meter)
Levering in luxe bewaarbox

Gegevens verkoper
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