De EBEL Discovery voor EBEL-enthousiasten

In de herfst van 2017 viert EBEL de relaunch van de EBEL Discovery, waarvan het originele
model het eerste echte sporthorloge van het merk was.
De nieuwe onconventionele en moderne EBEL Discovery vestigt de aandacht op dames en
heeft een meesterlijk vervaardigd, doch makkelijk te dragen design en is verkrijgbaar in
negen spannende en tevens elegante modellen.
Moderne vrouwen kunnen kiezen uit een selectie van horloges met een indrukwekkende
wijzerplaatdiameter van 33 mm die begint bij een eenvoudige, roestvrij stalen versie, maar
ook versies bevat van roestvrij staal met een witte of roze parelmoeren wijzerplaat met 11
diamanten uurindices evenals een roestvrij stalen model met een lunette in 18 karaat
roodgoud en passende wijzers dat zowel met als zonder diamanten uurindices verkrijgbaar
is. Het ultieme model van de EBEL Discovery lijn is de versie in roestvrij staal en 18 karaat
roodgoud met 11 diamanten uurindices evenals een lunette, die met diamanten getooid is.
Alle modellen zijn verkrijgbaar met de karakteristieke armband van geborsteld en gepolijst
roestvrij staal of met een bicolour armband.
Voor de EBEL Discovery Gent heeft EBEL een collectie van robuust en elegant roestvrij
staal vervaardigd. De gestroomlijnde EBEL Discovery Gent met een kastdiameter van 41
mm is in een versie met een eenvoudige witte wijzerplaat verkrijgbaar met het EBELsymbool bij 12 uur, Arabische cijfers en uurindices evenals wijzers in staalgrijs, met een
zwarte minutenschaal als finishing touch. Het horloge is in twee andere versies verkrijgbaar
met een blauwe of zwarte wijzerplaat met het EBEL-symbool bij 12 uur, Arabische cijfers,
uurindices, wijzers en minutenschaal in contrasterend wit. Zowel de EBEL Discovery Lady
als ook iedere nieuwe EBEL Discovery Gent is vanzelfsprekend voorzien van het
handelsmerk van EBEL: de karakteristieke armband van geborsteld en gepolijst roestvrij
staal met vouwsluiting.
Waterdicht tot 10 bar verenigt de EBEL Discovery de fundamentele principes van het merk:
schoonheid en functionaliteit. Het ideale accessoire voor elegante en moderne vrouwen en
mannen.

