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Sun Wukong Limited Edition

Η Oris τιμά την 60η επέτειο της κλασικής Κινέζικης ταινίας κινουμένων σχεδίων «The 
Monkey King: Uproar in Heaven», με ένα ιδιαίτερο limited-edition μοντέλο

Η Oris με χαρά παρουσιάζει το Sun Wukong Limited 
Edition, μία limited edition έκδοση 2.000 τμχ του 
φημισμένου καταδυτικού μοντέλου Aquis Date, η 
οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Shanghai 
Animation Film Studio Co. (SAFS).

Το ρολόι τιμά την 60η επέτειο της κλασικής Κινέζικης 
ταινίας κινουμένων σχεδίων, The Monkey King: Uproar 
in Heaven, η οποία αποτέλεσε παραγωγή των 
αδερφών Wan και παρουσιάστηκε από το στούντιο 
SAFS το 1961 κατά την δεύτερη χρυσή εποχή της 
Κινέζικης βιομηχανίας κινηματογράφου.

Ο Monkey King, ή Sun Wukong στα Κινέζικα, είναι μία 
μυθική φιγούρα από το κλασικό Κινέζικο παραμύθι του 
16ου αιώνα, με το όνομα «Journey to the West». Η 
πλοκή του αφορά το πως ο Sun Wukong, μία μαϊμού 
που γεννήθηκε από πέτρα, αποκτά υπερφυσικές 
δυνάμεις και επαναστατεί εναντίον του παραδείσου.

Στην ιστορία, ο Monkey King αποκτά ένα κόκκινο 
μαξιλάρι με χρυσές άκρες το οποίο μετατρέπει σε 
ραβδί για να πολεμήσει τους εχθρούς του και την 
αδικία, δημιουργώντας τον θόρυβο που περιγράφεται 
ως uproar στον τίτλο. Σήμερα, ο Monkey King αποτελεί 
σύμβολο της Κινέζικης κουλτούρας και είναι 
αναγνωρίσιμος σε όλο τον κόσμο. 
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Η πρόκληση σε αυτήν την μοναδική συνεργασία είναι η 
αποτύπωση μίας οικείας και πολιτιστικά σημαντικότατης 
ιστορίας μέσω ενός ρολογιού. Τα ρολόγια προσφέρουν έναν 
μικρό και κατά βάση στατικό καμβά - πώς μπορείς να 
δείξεις την συνεχή κίνηση μίας μαϊμούς με υπερδυνάμεις σε 
τόσο μικρό χώρο; 

Οι σχεδιαστές της Oris ανακάλυψαν μία ιδανική ευκαιρία 
στον εξοπλισμό του Monkey King, ένα μαγικό κόκκινο και 
χρυσό ραβδί που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίζει τους 
εχθρούς του. Ο δείκτης δευτερολέπτων έγινε λοιπόν αυτό 
το όπλο, κόκκινος με χρυσές άκρες. Για να εκφράσουν την 
ταχύτητα με την οποία ο Monkey King το περιστρέφει σε 
μία μάχη, οι σχεδιαστές δημιούργησαν μία ψευδαίσθηση 
στο καντράν, προσθέτοντας επαναλαμβανόμενες λάμψεις 
μπλε χρώματος που διαφέρουν σε απόχρωση και ένταση 
ώστε μέσω του φωτός να αναπαραστήσουν την συνεχή 
κίνηση.

Το εφέ που δημιουργείται είναι εντυπωσιακό, 
δημιουργώντας μία πραγματική αλλά ταυτόχρονα περίεργη 
αίσθηση ενός ραβδιού που περιστρέφεται γρήγορα, τόσο 
που σχεδόν ακούς τον ήχο του όταν το παρατηρείς. 

Το Sun Wukong Limited Edition είναι η 
πρώτη limited-edition έκδοση του 
Aquis Date 41,5 χιλ

Πέρα από την μοναδική, παιχνιδιάρικη αισθητική του, 
το Sun Wukong Limited Edition διαθέτει την ίδια 
ποιότητα και κομψότητα που εδώ και χρόνια 
χαρακτηρίζει την σειρά Aquis Date. 

Αποτελείται από κάσα 41,5 χιλ. από ανοξείδωτο 
ατσάλι και μονής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη 
στεφάνη με μπλε κεραμικό εσωτερικό που καθορίζει 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου. Η ασφάλεια 
στη βιδωτή κορώνα και το μπρασελέ από ανοξείδωτο 
ατσάλι με αναδιπλούμενο κούμπωμα επιβεβαιώνουν 
την εντυπωσιακή υποθαλάσσια απόδοση του 
ρολογιού, το οποίο, όπως γράφει και στο καντράν, 
είναι αδιάβροχο μέχρι τα 30 bar (30ATM/ 300 μέτρα). 
Στο εσωτερικό του χτυπά ένας αυτόματος μηχανικός 
μηχανισμός που δημιουργεί και τον ιδιαίτερο τρόπο 
κύλισης και περιστροφής του κεντρικού δείκτη 
δευτερολέπτων.

Ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό, το πίσω μέρος της 
κάσας έχει χάραξη με το κεφάλι και τον εξοπλισμό του 
Sun Wukong, ενώ η ίδια ψευδαίσθηση του καντράν 
εμφανίζεται και στο ειδικό κουτί παρουσίασης. Μόλις 
2.000 τεμάχια του μοντέλου θα παραχθούν. 
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Sun Wukong Limited Edition

Λεπτομέρειες

Κάσα: Από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος: 41,50 χιλ (1,634 ίντσες)
Καντράν: Μπλε
Φωσφορίζον υλικό: Δείκτες και ενδειξεις με Super-
LumiNova®
Κρύσταλλο: Ζαφειριού, θολωτό και στις δύο 
πλευρές, με εσωτερική αντιανακλαστική επίστρωση
Πίσω μέρος κάσας: Από ανοξείδωτο ατσάλι, 
βιδωτό, με ιδιαίτερη χάραξη
Κορώνα: Βιδωτή, ασφαλείας, από ανοξείδωτο 
ατσάλι
Δέσιμο: Μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, 
αναδιπλούμενο κούμπωμα ασφαλείας με επέκταση
Στεγανότητα: 30 bar (30 ΑΤΜ/300 μέτρα)

Μηχανισμός

Νούμερο: Oris 733
Λειτουργίες: Κεντρικοί δείκτες ωρών, λεπτών και 
κυλιόμενων δευτερολέπτων, ημερομηνία με 
γρήγορη ρύθμιση, λειτουργία stop second, 
ένδειξη ημερομηνίας στο 6
Κούρδισμα: Αυτόματο
Power reserve: 38 ώρες

Limited edition: 2.000 τμχ, ειδικό κουτί 
παρουσίασης

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 2.250€

Ο παιχνιδιάρικος κόκκινος και χρυσός δείκτης δευτερολέπτων και το 
επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο του καντράν είναι εμπνευσμένα 

από τον μυθικό Monkey King, ένα πολιτιστικό σύμβολο της Κίνας

733 7766 4185-Set
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