A arte da complicação
Três guardiões do tempo inéditos ingressam na coleção Baume & Mercier Clifton Baumatic. O
calibre Baumatic BM14 da casa encarna perfeitamente o know-how e a paixão que animam a
Maison Baume & Mercier ao munir-se de novos módulos.
As pontes beneficiam de um acabamento granulado circular e a platina de areado e
espiralado. No que se refere à massa oscilante esquelética, de corda bidirecional, é visível
através do fundo em vidro de safira e decorada com os tradicionais motivos “Côtes de
Genève”.
Estas novas peças vêm reforçar o caráter relojoeiro desta coleção elegante e intemporal.

Clifton Baumatic dia da semana, data, fases da lua
Um novo insubstituível do esteta moldado num bloco de ouro rosa ou de aço.
Um guardião do tempo inédito ingressa na coleção Baume & Mercier Clifton Baumatic. Uma
nova complicação com uma única janela - dia da semana, data e fases da lua. Automático, o
movimento possui uma reserva de marcha de 5 dias.
Paralelamente a uma reflexão sobre a função, a busca de equilíbrio nas proporções e de
harmonia nas escolhas dos materiais e das cores é omnipresente.
A caixa redonda de 42 mm em ouro rosa de 18 quilates, com escala de duplo bisel polido
acetinado, realça o mostrador em tons de cinza lacado. Neste se vêm a fase da Lua num fundo
de céu estrelado, ampliado através de um vidro safira em cinza esfumada. É realçado por
índices rebitados em forma de trapézio e por ponteiros elegantes dourados em forma de alfa.
Um vidro safira abaulado e tratado anti-reflexos possibilita uma legibilidade excelente.

Clifton Baumatic fases da Lua, data
Uma complicação que sublima o ciclo da Lua.
A caixa de aço inoxidável com polimento acetinado, de 42 mm de diâmetro, montada à
escolha em correia de crocodilo azul ou integrada em bracelete de aço com cinco fileiras, de
polimento acetinado, serve de cenário a um mostrador branco de acabamento em porcelana
munido de índices rebitados em forma de trapézio e ponteiros finos, facetados à mão tipo
alfa. Impulsionado pelo calibre automático Baumatic BM14, de fabricação interna, com uma
reserva de marcha de 5 dias, exibe não só as horas, minutos e segundos, no centro, mas
também a fase da Lua num fundo de céu estrelado, rodeada pela indicação da data por
ponteiro, ambas situadas junto às 6 horas.
Clifton Baumatic data COSC
Um clássico intemporal declinado em 3 versões - aço, bicolor (aço e aço recoberto de ouro),
ouro rosa de 18 quilates.

A caixa de 39 ou 40 mm de diâmetro, montada à escolha em correia de crocodilo azul ou
bracelete de aço, serve de cenário a um mostrador com índices rebitados em forma de
trapézio e ponteiros finos em formato alfa. Em tons de cinza lacada ou em branco quente com
acabamento em porcelana, exibe horas, minutos e segundos juntamente com a data em janela
ampliada e colocada junto às 3 horas. No centro, se exibe uma mira, símbolo de sua precisão.
Impulsionado pelo calibre automático Baumatic BM13 da casa fornece uma reserva de marcha
de 5 dias, certificado pelos serviços do COSC (Controle Oficial Suíço de Cronómetros).
Clifton Baumatic é a coleção de Baume & Mercier dedicada aos belos relógios incarnando a
elegância e o requinte.

