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Land Rover en Zenith ontwerpen 'Defy 21
Edition' horloge geïnspireerd op nieuwe
Defender
Land Rover en Zenith hebben opnieuw de handen ineengeslagen voor de creatie

van een exclusief horloge. De zogeheten Defy 21 Land Rover Edition is een

speciaal, gelimiteerd uurwerk van uiterst hoogwaardige kwaliteit ter ere van de

nieuwe Land Rover Defender. Net als de iconische SUV waarop de Defy 21 Land

Rover Edition is geïnspireerd, is het horloge modern, duurzaam en zeer

begeerlijk.

De Defy 21 Land Rover Edition is het nieuwste resultaat van het vierjarige partnerschap tussen

Land Rover en de Zwitserse horlogemaker Zenith. Het horloge wordt leverbaar in een

gelimiteerde oplage van 250 exemplaren en is beschikbaar vanaf de marktintroductie van de

Land Rover Defender dit jaar.
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Professor Gerry McGovern OBE, Land Rover Chief Creative Officer, zegt: “For the next chapter

in our partnership with Zenith we wanted a timepiece that captured the essence of the new

Land Rover Defender: modern, durable and highly desirable. With subtle details that capture

the character of new Defender, this for me is the best timepiece we have created with Zenith.”

 

De Defy 21 Land Rover Edition vertegenwoordigt een complete make-over van de 21-eeuwse

chronograaf van Zenith met een rauwe en minimalistische uitstraling. Het klokje bevat een

speciale, micro-gestraalde titanium behuizing die licht uit alle hoeken absorbeert om de

gefacetteerde oppervlakken beter te accentueren en daarmee een ‘stealth-achtige’ uitstraling

heeft.

 

Julien Tornare, CEO van Zenith, zegt: “Like the El Primero and its numerous versions through

the years, the Land Rover Defender now enters a new era with a bold and distinctive

character. Zenith’s Defy 21 Land Rover Edition chronograph also reinterprets the past in a

forward-looking way, with an emphasis on durability, precision, comfort and bold design.”

 

De matgrijze wijzerplaat van de Defy 21 Land Rover Edition lijkt één geheel te vormen met de

behuizing en heeft daarmee een onderscheidende uitstraling dan de andere modellen uit de

Defy 21-reeks. Oranje en witte details voegen extra contrast en leesbaarheid toe aan het

uurwerk, net als de speciaal ontworpen ‘skeleton hands’. Een primeur voor de Defy 21 is de

vermogensreserve-indicator voor de 1/100 seconde chronograaf. In de speciaal gegraveerde

behuizing is de beweging van de 1/100-wijzer zichtbaar met een oscillerend gewicht in de vorm

van een vijfspaaks Land Rover-wiel.

 

De Defy 21 Land Rover Edition is naar wens voorzien van een ‘Adventure’ horlogeband van

hoogwaardig rubber met een specifieke oppervlaktestructuur of een ‘Country’ horlogeband van

grijs rubber met een stoffen effect en oranje stikwerk. Eerdere horloges die Land Rover en

Zenith samen ontwikkelden, zijn de El Primero Range Rover, Chronomaster El Primero Range

Rover Velar en Defy Classic Evoque.
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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 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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