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Presage, Arita porselen kadranla suya yansıyan Ay’ın güzelliğini yakalıyor.

Suigetsu’dan ilham alan yeni Presage
Geçtiğimiz yıl, Arita porselen kadranlı iki Presage modeli
dünya çapında saat
severlerden büyük beğeni topladı. Seiko bugün, suya yansıyan ayın güzelliğini kutlayan
Japon Suigetsu geleneğinden esinlenen başka bir Arita porselen kadranlı Presage tasarımı
sunuyor. Koyu mavi ibre ve indeksler, zarif beyaz dokulu kadranda ön plana çıkıyor.
Presage, prestijli bir otomatik saat ile Japon el işçiliğini bir kez daha buluşturuyor.

Suigetsu. “Ay” ile yaşanan bin yıllık aşk
Heian çağında, sekizinci yüzyılın sonundan on ikinci yüzyılın başlarına kadar Japonya,
uzun bir refah dönemi içindeydi. Bu dönemde ülkenin kültürel kimliğinin büyük bir
bölümünü düzyazı, şiir ve resim oluşturuyordu. Ay’ın göller ve göletler üzerindeki
yansıması anlamına gelen “Suigetsu” en sevilen eğlencelerden biriydi ve o zamandan
buyana Japon sanatına ilham veren bir manzara oldu. Suigetsu, Kanji alfabesinde, suyu
ve ayı temsil eden Japonca bir kelimedir. “Ay ile yaşanan büyüleyici iletişim” bugün de
devam ediyor ve geleneksel Japon el işçiliği ile en yüksek seviyede mekanik saatçiliği yeni
Presage’da buluşturuyor.
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ibli
“Hakuji” olarak bilinen beyaz Arita porselen dokusu her açıdan göz alıyor.

Her saat kadranının üretimi, birkaç fırınlama, büyük beceri ve sabır gerektiren çok aşamalı
bir süreçtir. Kadranlar, büyük usta Hiroyuki Hashiguchi ve meslektaşları tarafından
1830'dan buyana porselen üretilen Arita'da yapılıyor. Kadranlara bir saatte olması
gereken dayanıklılığı vermek için ustalar geleneksel porselenden daha dayanıklı, özel
olarak formüle edilmiş bir tür Arita porselen ve kalıp kullanıyorlar.

Geleneksel Arita porseleninde kendine özgü mavi parlaklığını yaratmak için özel bir sır
uygulanırken, Presage kadranda, porselenin doğal beyazlığını ön plana çıkarmak için şeffaf
bir sır kullanıldı. Hakuji adı verilen bu saf beyaz porselen, ay’ın su üzerindeki hassas
yansımasını temsil eder ve ibre ve indekslerin mavisi ile keskin bir kontrast oluşturur. Mavi
rengin beyaz Arita porseleni ile buluşması, Suigetsu'nun unutulmaz güzelliğini yakalayan
benzersiz bir Japon estetiği sunuyor.
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Mavi ibre, indeks ve alt-kadranlar saf beyaz kadranda belirginleşiyor.

Presage’ın mekanik saat yapımcılığındaki ustalığı
Bu sınırlı sayıda üretilen saat Seiko’nun yüksek performanslı 6R27 kalibresini taşıyor. Saatte
28.800 titreşim, şeffaf arka kapaktan görülebilir. Saat çift kavisli safir cam ve 10 bar su
geçirmezliğe sahip. Ay ışığıyla aydınlatılan göl ve göletlerin rengini yansıtan mavi tonlu bir
krokodil kayış ile sunuluyor. Saat altı pozisyonundaki alt kadran tarihi ve saat dokuz
pozisyonundaki alt kadran ise güç rezervini gösteriyor. Model, 2000 adet limitli sayıda
üretilecek.

Seiko Presage Arita Porcelain Dial Limited Edition
6R27 Otomatik kalibre
Titreşim:saatte 28,800 (saniyede8)
Güç rezervi: 45 saat
Özellikleri;
Paslanmaz çelik kasa
Arita Porselen kadran
Çift bombeli anti refle kaplamalı safir cam
Vidalı şeffaf arka kapak
Çap: 40.6mm, Kasa kalınlığı: 14.1mm
Su geçirmezlik: 10 bar
Manyetik rezistans: 4,800 A/m
Üçlü katlamalı tokalı krokodil kayış
2000 adet limitli sayıda üretim
SPB171
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