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Şimdiye kadarki en gelişmiş Astron GPS Solar
kalibre ile yeni Titanyum Koleksiyonu

2012 yılındaki ilk tanıtımından bu yana Seiko Astron, GPS Solar teknolojisinde
dünyaya liderlik ediyor. Bugün, Astron GPS Solar koleksiyonu, tümü atomik saat
hassasiyeti ve olağanüstü kullanım kolaylığı sunan çeşitli tasarım ve kalibreler
içeriyor. Tek bir butona basarak GPS ağına bağlanan her Astron saat, yerel zamanı*
ayarlıyor ve ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi yalnızca ışıktan alarak pil değişimine asla
ihtiyaç duymuyor.
* Bölge / zaman dilimi / DST (Yaz saati) değişikliğ olması halinde manuel zaman dilimi ayarlaması gerekebilir.

2019 yılında sunulan yeni tasarım, kavisli kasası, geniş kasa kulakları ve ince bezeli
ile orjinal model “1969 Quartz Astron”dan ilham aldı. Seiko’nun en gelişmiş ve en ince
GPS Solar kalibresi olan 5X53 Dual-Time, bu tasarıma gücünü verdi.
Bugün, bu 5X53 koleksiyonu, ilki muhteşem bir yeşil kadranlı ve sınırlı sayıda üretilen
model olmak üzere, titanyum kasa ve bileziğe sahip dört yeni model ile genişliyor.

Page 1

P r e s s Inf ormation 2 0 2 0

Titanyumun hafif, sağlam ve çizilmeye dayanıklı yapısı ve saatlerin 20 bar su geçirmezliği
sayesinde yeni seri, her tür yaşam tarzı için gelişmiş konfor sağlıyor. Tek bir butona
basarak yapılan saat dilimi ayarı ve Yaz Saati* ayarı, ibrelerin birbirinden bağımsız
ilerlemesi sayesinde çok hızlı gerçekleşiyor. Ayrıca 5X kalibre, kullanıcıya, ana saat
göstergesini, anında evden yerel saate ve tam tersine değiştirme imkanı veriyor. Saat,
dünyanın herhangi bir yerinde hassasiyetini** korumak için günde iki defaya kadar GPS
ağına bağlanıyor. Bu nedenle, hem tasarım hem de işlev açısından, bu yeni titanyum
serisinin, her tür ortamda kullanımı kolay ve konforludur.
*5X serisinde, zaman dilimi ayarı başarılı ise, saat local DST’yi gösterecektir. (Zaman dilimi manuel olarak ayarlanırsa DST
otomatik olarak ayarlanmayacaktır.)
** Kadran sensörü gün ışığını algıladığında, saat GPS uydu ağına bağlanır ve kendini otomatik olarak doğru zamana ayarlar.
Eğer saat ışığı algılamadığı bir konumdaysa, saat, en son başarılı manuel bağlantıyı hatırlar ve tekrar aynı saatte GPS
sinyali almaya çalışır.

Siyah kasalı modelin mat yüzeyli kadranı, saate eşsiz bir spor hissi veriyor. Geniş siyah
indekslerin LumiBrite özelliği, karanlıkta bile yüksek okunabilirlik sağlıyor.
Yeşil kadranlı modelin en belirgin özelliği yeşil seramik bezeli.Altın rengi detaylar saatin
spor karakterine özel bir zarafet katıyor. Model, 2.000 adet sınırlı sayıda üretiliyor.

Butonlardaki oluklar hassas çalışmayı
garanti ediyor.

Kolay ayarlanabilir toka, bilezik baklası ekleme
veya çıkarma gerektirmez.
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SSH063

Seiko Astron GPS Solar 5X53 Dual-Time Sport Titanium
5X53 Kalibre
GPS kontrollü saat ve saat dilimi ayarı
AM/PM göstergeli Dual-Time
Şubat 2100 tarihine kadar ayar gerektirmeyen Perpetual takvim
Otomatik DST (Yaz saati) fonksiyonu
Hızlı saat dilimi ayarı
Saat transfer fonksiyonu
Sinyal alma göstergesi
Dünya Saati fonksiyonu (39 saat dilimi)
Güç tasarruf fonksiyonu
Hassasiyet: ayda +/–15 saniye (GPS sinyali almadan ve
5°C and 35°C arasında)
Özellikler;
Süper sert kaplama titanium kasa ve bilezik (SSH063,
067, 071)
Süper sert siyah kaplama titanium kasa ve bilezik
(SSH069)
Kolay ayarlanabilir kilitli toka
Seramik bezel (SSH071)
Yansıma yapmayan safir cam
Su geçirmezlik: 20 bar
Manyetik rezistans: 4,800 A/m Çap:
42.8mm
Kasa yüksekliği: 14.7mm (SSH063, 067, 069), 14.9mm (SSH071)
2.000 adet sınırlı sayıda üretim (SSH071)

SSH067

SSH069

SSH071
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