
A CAMINHO DO VERÃO COM HAMPTON & CLASSIMA  

Baume & Mercier revela os novos relógios Classima  para mulher. Decididamente femininas, estas criações 

em 31 mm apresentam um mostrador de madrepérola realçado por um aro cravado de diamantes ou 

índices horários com diamantes. Equipado com um movimento automático ou a quartzo, cada modelo 

apresenta ponteiros da horas e dos minutos em forma de folha e um visor da data discretamente situado 

junto às 3 horas no mostrador. A versão automática é entregue com um fundo de caixa em vidro safira 

transparente através do qual se pode admirar o movimento Swiss-Made. 

Estes relógios Classima são todos adornados com correias permutáveis em crocodilo de escamas quadradas 

brilhantes, azul ou vermelho.  

 

 

UM JOGO DE CORES E ESTILOS... ATÉ NAS PULSEIRAS! 

A inovação sendo o âmago da mentalidade da Maison Baume & Mercier, emparelha as novidades 

Classima e Hampton com sistemas permutáveis de pulseiras, possibilitando às mulheres mudarem facilmente 

num ápice as correias e braceletes de seus relógios, sem necessidade de ferramentas para fazê-lo. 

Para permitir às mulheres jogarem com as cores, Baume & Mercier está revelando uma coleção de onze 

pulseiras adicionais de calfe de vitela em matizes luminosos: oceano, coral, turquesa, lima, verde, preto, cor 

de orquídea, de malva, de fruto da paixão, papoila e manga, juntamente com uma pulseira de dupla volta 

em marrom claro com pespontos creme. Disponível com correia de couro e braceletes de metal, lhe 

permitirá combinar seu relógio para se adequar perfeitamente a seu estilo.  

A partir de junho, as novidades em 31mm das referências femininas selecionadas para Hampton e Classima1 

virão com uma correia adicional em calfe de vitela. Na compra um dos modelos selecionados na loja on-

line da Baume & Mercier ou na boutique, você desfrutará da oportunidade de escolher uma das 11 cores 

sugeridas. 

 

                                                           
1 Hampton: M0A10471, M0A10472, M0A10562, M0A10473, M0A10476, M0A10474 
Classima: M0A10564, M0A10545, M0A10546, M0A10563, M0A10543, M0A10544 



 

TRÊS RELÓGIOS NOVOS COM UM VISUAL PASTEL 

Adicionalmente às novas criações Hampton e Classima, a Maison revela três novas referências primavera e 

verão nas cores das tendências atuais. Pistácio, cor-de-rosa suave ou azul frio, estas correias de calfe de 

vitela em cores pastel conferirão um visual contemporâneo e fresco a seu relógio preferido. 

 

 

 

 


