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Nehodící se škrtněte

Zbytečné/Nezbytné*
Pro někoho to mohou být zbytečnosti, pro jiného
nepostradatelnosti a symboly jedinečnosti. Záleží
na názoru každého čtenáře. Někdo těmito
novinkami opovrhne, jiný si je oblíbí.
My je každopádně zveřejňujeme.

 Daniel Marshall e-mail: info@danielmarshall.com, www.danielmarshall.com  Hublot Pařížská 1, Praha 1, tel.: +420 222 310 907

à Natahování
hodinek přes iPad

(6)

Přijdete-li na návštěvu, bude to pro vás vlastně jenom
velký ocelový polomatně lakovaný válec. „Reproduktor?
Odpadkový koš?“ můžete se dohadovat. Pak majitel do
horní plošky napojí iPad a začnou se dít věci. Vnitřní válec se pohne a odhalí se 21 hodinek v 7 řadách. Na další
zadání hesla se válec pootočí o 180 stupňů a uchvátí vás
dalších 21 hodinek v 7 řadách. Ano, hodinkový natahovač.
Hodinky jsou vloženy do objímky, která se otáčí a supluje
pohyb lidského zápěstí. K čemu to? Natahovač je určen
pro automatické hodinky, které se nenatahují ručně korunkou, ale vlastní energií. Jsou-li ale takové hodinky uloženy
v pouzdře, časem se zastaví. Natahovač je drží v chodu,
aniž by je přetáhl. Berete-li si hodinky po delší době, díky
tomu nemusíte vždy přenastavovat komplikace a funkce.
Přes iPad lze regulovat směr i frekvenci pohybu hodinek.
Tzv. rychlonatažení se aplikuje v případě, kdy odložené hodinky potřebujete ihned. Partner uprostřed spěšně sjednané
večeře se vám tak nevysměje, že máte sice drahé hodinky, ale
nespolehlivé. Natahovač Morphosis je výsledkem kooperace výrobce hodinkových trezorů Döttling a známé manufaktury Hublot.
Hublot 204 664 USD / 4 100 000 Kč

æ Vyjmete platební kartu,
aniž otevřete pouzdro

Když jsme to viděli poprvé, mysleli jsme, že výrobcem je David Copperfield. Muž před námi zvedl pouzdro na kreditní karty a jako by nabízel připálení zapalovačem, prostředníčkem stlačil páčku na okraji pouzdra
a z něj se vysunula jedna z karet. Poté druhá, třetí, čtvrtá. Po zaplacení se stejně snadno ukryly v útrobách neotevíratelného pouzdra.
Specifický hliníkový skelet odráží rádiové vlny a odolá bezdrátovým
čtečkám uschovaných karet. Pouzdro může být buď s leštěným
titanem, nebo růžovým zlatem. V nejokázalejší verzi
je osázeno čtrnácti diamanty VS1. Ve Švýcarsku
ručně vyráběná „hračka“ se zamykatelným
výsuvným mechanismem je fakt působivá.
Roland Iten od 10 000 USD / 200 000 Kč

å Zlatý doutník

zaujalo
nás

Podle milovníků ušlechtilých neřestí až
čtyři pětiny chuti z doutníku vyplývá z tabákového papíru. Co když je ale tabákový
list nahrazen listem zlatým? Jak chutná?
V případě doutníku Gold Torpedo jde
o list 24karátového žlutého zlata. Tabák
z nikaragujských plantáží Nestor Plasencia
se ručně balí po 45 minut pod dohledem
specialisty Manuela Quesady, zlaté listy
dodává Giusto Manetti Battiloro, klenotník
braný jako jeden z nejlepších z hlediska
vyvážené výroby zlatého plátu. Marketingové materiály tvrdí, že chuť je bohatá na
kávu, míchaná se skořicí a v závěru citrusová, ale my, i když jsme to neokusili, jsme
skeptičtí. Zlato není právě ideální materiál,
kterým by tabák měl být zaobalen. Tabákový list totiž dýchá, zatímco zlatý nikoli.
Žár ve zlatém obalu musí nepochybně
růst a tabákový kouř pak musí být až příliš horký. Co však může být určitě labužnické, je odklepávání zlatého popílku...
Daniel Marshall 200 USD / 4000 Kč
za kus (v nabídce pouze jedna velikost),
1000 USD / 20 000 Kč za 5 kusů
dodaných v dřevěném humidoru ✔

