
Chronomaster Primero Range Rover Velar-horloge fraai
accessoire bij vierde lid van luxueuze SUV-familie
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Samenvatting Ter gelegenheid van de introductie van de Range Rover Velar – het
vierde lid van de Range Rover-familie – introduceert de Zwitserse
horlogemaker Zenith het Chronomaster El Primero Range Rover Velar-
horloge.

Details In 1970 opende de Range Rover een nieuw segment: dat van auto's die luxe
combineren met uitstekende terreinvaardigheid, ofwel de (premium) SUV. De
prototypes van de Range Rover droegen in 1969 Velar-badges. Behalve dat
de letters uit de naam Land Rover waren gebruikt, was de naam Velar afgeleid
van het Latijnse velare – wat sluier of dekmantel betekent. In hetzelfde jaar
presenteerde horlogemaker Zenith het prototype van 's werelds eerste zichzelf
opwindende chronograaf: El Primero – 'de eerste'. Het was het meest precieze
polshorloge ooit. 

Bijna vijf decennia later zit vernieuwing nog altijd in het DNA van beide
fabrikanten. Dat blijkt uit de gelijktijdige introductie op de Autosalon van
Genève van de geheel nieuwe Range Rover Velar – een luxueuze mid-size
SUV – en een bijpassend horloge van Zenith. De Zenith Chronomaster El
Primero Range Rover Velar is het tweede exclusieve horloge dat Zenith voor
Range Rover maakt. Het horloge – dat Zenith ontwikkelde in nauwe
samenwerking met Range Rover – symboliseert het avant-gardistische design
en de prestaties van het nieuwste lichtgewicht model van Range Rover. 

Het horloge heeft een keramisch aluminium kast van 42 mm, die koperkleurig
is afgewerkt. De wijzerplaat is leigrijs en voorzien van drie chronograafwijzers
en datumaanduiding. Aan de zijkant zit het kroonwiel en twee drukknoppen.
Door de transparante achterzijde van de kast zijn de namen Range Rover en
Velar zichtbaar, die zijn gegraveerd in het slingergewicht en de sluitring van de
kast. De polsband is opgebouwd uit duurzaam rubber en geperforeerd
kalfsleder – hetzelfde als het verfijnde Schotse leder in het interieur van de
Range Rovers. 

Gerry McGovern, Land Rovers Chief Design Officer: 'The Range Rover Velar
brings a new dimension of modernity, elegance and a touch of glamour to
the Range Rover family. The Chronomaster El Primero Range Rover Velar,
created with these very same principles, comes with a bloodline like no other
and is refined for every occasion. It will stir the emotions.' 
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Jean Claude Biver, President van LVMH Watch Division, vult aan: 'Zenith
stands for art, tradition, culture and precision timekeeping. It is essential that
we preserve these qualities, as they all belong to our more than 150-year-old
DNA. The Chronomaster El Primero Range Rover Velar shows how both
companies share a determination to find a harmonious way of connecting our
tradition to the future, while showing respect for our iconic products.'
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Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
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nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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