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Luminox Light Technology (LLT)

rozšířená realita
Chytré telefony nabízejí nové možnosti.
Luminox nyní rozšiřuje svůj obsah
pomocí rozšířené reality.

INFO

Stránka nyní může zobrazit více
informací, jako jsou podrobnosti o
hodinkách, videa, obrázkové galerie,
příběhy nebo 360° zobrazení hodinek,
prohlížením stránky pomocí mobilu a
aplikace PLUS Triner.

Všechny hodinky Luminox jsou vybaveny vlastním osvětlovacím systémem využívajícím malé zdroje
světla s plynovými plyny. Tato švýcarská technologie zaručuje nepřekonatelnou schopnost odečítat
čas 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po dobu až 25 let. Každé hodinky mají na ručičkách držena mikro
plynová světla, ciferník a v případě potřeby také na rámečku.
Tato technologie nezávisí na externím světelném zdroji, který „nabije“ fluorescenční barvu na
číselníku nebo na rukou, aby zářily, ani hodinky Luminox nevyžadují stisknutí tlačítka, aby se
rozsvítily, stejně jako hodinky s elektroluminiscencí.

1. Stáhněte zdarma appku PLUS Triner
pro iOS nebo Android.

SCAN

1

SKLENĚ NÉ POUZDRO

2

FOSFORESCENTNÍ PRÁŠKOVÁ VRSTVA

2. Klikněte na Scan na první stránce.
3. Miřte kamerou na obrázek, kde se
objeví ikonka Plus Triner. Výčkejte
malý okamžik, než se proces
scanování dokončí.

FOTKA

3 SVÍTÍCÍ PLYN

v appce, a
Tip: Klikněte na ikonku
obsah bude uzamčen na obrazovce. Není
třeba držet fotoaparát nad obrázkem.

4 LLT MIKRO-PLYNOVÁ TUBIČKA DETAIL
(REÁLNÁ VELIKOST JE 0,5mm v PRŮMĚ RU)

VIDEA
›SVĚ TELNÝ SYSTÉM S VLASTNÍM POHONEM
›KONSTANTNĚ SVÍTÍ AŽ 25 LET
›ODOLNÉ PROTI VODĚ A NÁRAZU
›SWISS MADE
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ATACAMA ADVENTURER
1760 SERIES

SCAN
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ATACAMA ADVENTURER FIELD 1760 SERIES

Spolehlivost aplikovaná na život

42mm pouzdro z nerezové oceli je srdcem nové kolekce Atacama Adventurer Field 1760.
Jsou to hodinky do nepohody, robustní, vodotěsné do 200 metrů a se šroubovací korunku a
šroubovaným zadním kremyt.
K dispozici v šesti různých variantách, Atacama Adventurer Field 1760 jsou vybavené,
poprvé v historii značky Luminox, vteřinovým ukazatelem v poloze šesté hodiny. Namísto
ručičky má tento dílčí číselník otočný disk se dvěma šipkami. Okno s datem je na pozici třetí
hodiny.

1761
42 mm
––

1762
42 mm
––

New

New

Tato série je pojmenována po poušti Atacama v Chile, nejsušším přírodní rezervaci na světě.
Série Atacama Adventurer Field 1760 byla navržena tak, aby přežila v tomto náročném
prostředí. A to vše zvládá s neformálním městským stylem.
Technické specifikace
›Neustálá noční viditelnost až 25 let
›Zašroubovaný kryt
›Pouzdro z nerezové oceli
›Nerezový zadní kryt

›Safírový krystal, antireflexní povlak
›20 ATM testováno na odolnost vůči vodě
›Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova

ATACAMA ADVENTURER
1760 SERIES

6

Technical Specifications

1763
42 mm
––

1764
42 mm
––

1767
42 mm
––

1768
42 mm
––

New

New

New

New

Technické specifikace
›Neustálá noční viditelnost až 25 let
›Zašroubovaný kryt
›Pouzdro z nerezové oceli
›Nerezový zadní kryt

›Safírový krystal, antireflexní povlak
›20 ATM testováno na odolnost vůči vodě
›Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova

JOLLY ROGER LIMITED EDITION
3800 SERIES

SCAN

Limited
edition

8

750 Pieces
Dobrodružství Luminox čeká

JOLLY ROGER LIMITED EDITION 3800 SERIES

Pirát je symbolem svobody a vzpoury, opomíjející pravidla společnosti. Pirátská vlajka
přezdívaná Jolly Roger, kterou po staletí používali lupiči a bukanýři, aby šířila strach, je
dnes symbolem například pro Navy SEALs a další speciální vojenské jednotky na oslavu
svého elitního statusu. Luminox jí zde používá ze cti k těmto hrdinům.

3801.JR.SET
46 mm
–––

Na ciferníku je stylizovaná lebka, zatímco na zadní straně krytu najdeme ozdobenou
tradiční vlajka Jolly Roger a číslo limitované edice. Stejně jako u všech hodinek Luminox i
Jolly Roger používá technologii osvětlení Luminox (LLT). Na ciferníku je 12 LLT, tři LLT na
ručičkách, jeden na lunetě a dokonce jeden v oku piráta. Čísla 5/10/15/20 na předním panelu
jsou pro potápěčské účely označena červeně a hodinky jsou doplněny červeným gumovým
řemínkem.

New

Technické specifikace
> Neustálá noční viditelnost až 25 let
> Lithiová baterie s dlouhou životností
8+ let
> Pouzdro CARBONOX™+
> Jednosměrná otočná luneta

›
›
›
›

Chráněná korunka
Šroubovací korunka
Sešroubovaný zadní kryt
Nerezový zadní kryt

› Safírový krystal, antireflexní povlak
› Testováno na odolnost proti vodě 30 ATM
› Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova

COMMANDO FROGMAN
3300 SERIES

THE COMMANDO FROGMAN 3300 SERIES
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Stvořen pro profesionály

Novinka Commando Frogman je inspirována neohroženými vojenskými potápěči
používajícími tuto přezdívku. Časoměřič byl sestrojen jako specializované potápěčské
hodinky, náš závazek k vynikajícímu výkonu Vám bude dobře sloužit za všech okolností, nad
nebo pod vodou.
Nový model Commando Frogman byl vyvinut ve spolupráci s armádou a policejním expertem
Andrea Micheli, který pomohl vytvořit linii Luminox Recon. Commando Frogman je zaměřen na
všechny vojenské, policejní a komerční potápěče, stejně jako na outdoorové nadšence,
protože je dostatečně odolný, aby vydržel téměř cokoli, přičemž i s průměrem 46 mm je
nositelný v každé situaci.

3301
42 mm
––

Jednosměrně otočná luneta ukazující „čas potopu“ modelu Commando Frogman je vážně
výjimečná. Nejenže může zobrazit, jak dlouho jste pod vodou, má také bezdekompresní
stupnici, takže můžete vypočítat, kolik času můžete strávit v jaké hloubce, aniž byste museli
udělat dekompresní zastávku.

New

> Neustálá noční viditelnost až 25 let
> Lithiová baterie s dlouhou životností
8+ let
> Pouzdro CARBONOX™+
> Jednosměrně otočná luneta

›
›
›
›

Chráněná korunka
Šroubovací korunka
Sešroubovaný zadní kryt
Nerezový zadní kryt

› Safírový krystal, antireflexní povlak
› Testováno na odolnost proti vodě 30 ATM
› Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova

NAVY SEAL STEEL
3250 SERIES

NAVY SEAL STEEL,
STVOŘEN PRO EXTRÉMNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
Luminox, který rozšířil svůj redesign velmi úspěšných
hodinek Navy SEAL, přidal do svého již existujícího
sortimentu další dva modely.
Pěkný design nese kultovní pouzdro Luminox
„želvy“ se zvýšenými čísly a indexy na ciferníku a
střídavě kartáčované a vysoce lesklé nerezové
akcenty na pouzdru a lunetě.
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Stejně jako u všech hodinek Luminox je masivní pouzdro z
nerezové oceli 45 mm navrženo tak, aby vydrželo extrémní
podmínky. Jeho jednosměrně stupňovitě otočná luneta a safírové
skličko s antireflexní vrstvou chrání číselník. Ocelová řada má
šroubovací korunku a zadní stranu pouzdra zajišťující odolnost
proti vodě do 200 metrů.

›
›
›
›

3253
45 mm
––

3254
45 mm
––

New

New

Neustálá noční viditelnost až 25 let
Zašroubovaný zadní kryt
Jednosměrný otočná luneta
Chráněná korunka

› Šroubovací korunka
› Pouzdro z nerezové oceli
› Safírové sklíčko,
antireflexní povlak

› 20 ATM, testováno na odolnost
vůči vodě
› Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova

F-117 NIGHTHAWK TM
6440 SERIES
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Luminox F-117 NIGHTHAWK™ 6440 SERIES

Nyní v materiálu CARBONOX™+

6441
44 mm
––

Téměř před 20 lety se vojenští piloti létající se stíhačkami F-117 Nighthawk™ ze základny
Edwards Air Force Base obrátili na Luminox, aby pro ně vytvořili hodinky speciálně s
využitím jedinečného designu značky a systému osvětlení s vlastním pohonem. Výsledkem
této spolupráce byla série USAF F-117 Nighthawk™ Stealth a od té doby F-117 zůstává
nedílnou součástí kolekce Luminox.
Letos na podzim Luminox pokračuje v řadě F-117 NighthawkTM 6440, poprvé s pouzdrem
CARBONOX™+ v kolekci AIR.

New

Technické specifikace
›
›
›
›

Neustálá noční viditelnost až 25 let
Sešroubovaný zadní kryt
Pouzdro CARBONOX™+
Obousměrně otočná luneta

› Chráněná korunka
› Šroubovací korunka
› Safírové sklíčko,
antireflexní povlak

› 20 ATM, testováno na
odolnost vůči vodě
› Swiss Made

-

Zelená LLT
Oranžová LLT
Modrá LLT
Žlutá LLT
Bílá LLT
Super-LumiNova
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