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Zažijte kouzlo okamžiku s hodinkami Rado. 
 
Existuje někdo, kdo se na ně netěší? Na ty kouzelné svátky, třpytivé a plné života, na světlo 

svíček a radost v očích při rozbalování dárků – těch, které s velkou péčí vybrali naši blízcí. 

To jsou chvíle pro duši. My v Rado nyní pracujeme na tom, abychom se na tyto dny plné 

kouzel, na snové chvíle, připravili. Ten okamžik se blíží, je čas zazářit! 

 

Sportovní elegance v jedinečném designu: Captain Cook High-Tech Ceramic 

Obdarujte sebe nebo blízkého přítele a užijte si společně chvíle radosti z těchto vydařených 

hodinek. S modelem Captain Cook z high-tech keramiky od Rado nadělíte dokonalý dárek 

spojující v sobě vše, co značka představuje: vintage design inspirovaný originálem z roku 

1962, průkopnickou high-tech keramiku a přesný automatický strojek švýcarské výroby.   

 

Tónovaný safírový číselník otevírá přímý pohled na mechanické srdce a jeho dekoraci – obraz, 

který ocení nejen znalci precizní mechaniky. Poutavý vzhled hodinek Captain Cook High-Tech 

Ceramic zvládne doplnit sportovní i elegantní outfit. Otočná luneta z tvrzené oceli nebo PVD 

v barvě růžového zlata třpytivě kontrastuje s černou high-tech keramikou pouzdra. 

Nezapomenutelný dárek, který jistě rozzáří oči všech fanoušků hodinek.   

 

Prostá extravagance: True Square Open Heart  

Ten šťastný den! Konečně máme čas jeden na druhého, čas být jen spolu. Hodinky Rado 

True Square Open Heart zdůrazní krásu takového okamžiku: filigrán v číselníku odhalí 

zdobený automatický strojek R734. Pohled na toto tlukoucí srdce hodinek je v kombinaci 

s jemně zaobleným pouzdrem synonymem nadčasové extravagance. Vlastnosti high-tech 

keramiky zároveň zajistí hladký povrch a jedinečný pocit z nošení. Zářivé akcenty v barvě 

růžového zlata v kombinaci s černou nebo třpytivé diamanty v bílé verzi se zlatými akcenty 

dělají z těchto hodinek jiskrný doplněk a dárek pro ženu i jejího muže.   

 

Objevte všechny hodinky Rado, které zachycují kouzlo okamžiku, na www.rado.com.  
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Rado Captain Cook High-Tech Ceramic 

 

 

Strojek: kalibr Rado R734, automat, skeletovaný, 25 kamenů, 

3 ručky, rezerva chodu 80 hodin, antimagnetický vlásek Nivachron™, 

překonává standardní testy přesnosti ve 3 až 5 pozicích 

 

Pouzdro: černá high-tech keramika, jednolité pouzdro, otočná luneta 

z tvrzené oceli nebo oceli s PVD v barvě růžového zlata, vložka lunety 

z černé high-tech keramiky, gravírovaná bílá čísla a značky, centrální 

značka s bílou výplní Super-LumiNova®, titanové dýnko s černěným 

safírovým sklem, šroubovací korunka z tvrzené oceli nebo oceli s PVD 

v barvě růžového zlata, klenuté safírové sklo s oboustrannou 

anti-reflexní úpravou, vodotěsnost 3 bary / 30 metrů 

 

Číselník: černě tónovaný safírový, plastické indexy s bílou výplní 

Super-LumiNova®, pohyblivý symbol kotvy rhodiovaný nebo v barvě 

růžového zlata  

  

Náramek: kombinace matných a leštěných dílků, skládaná 

titanová spona 

 

Rozměry: 43,0 x 49,8 x 14,6 mm (šířka, délka, výška)  

 

 

 
 

 
 

Rado True Square Open Heart 

 
 

 

Strojek: kalibr Rado R734, automat, rezerva chodu 80 hodin, 

průhled na setrvačku Open Heart, dekorace strojku Ženevské pruhy 

 

Pouzdro: leštěná černá nebo bílá high-tech keramika, jednolité 

pouzdro, titanové dýnko s černou nebo bílou PVD úpravou 

a safírovým sklem, leštěná korunka z černé nebo bílé keramiky, 

ploché safírové sklo s oboustrannou anti-reflexní úpravou, 

vodotěsnost 5 barů / 50 metrů 

 
Číselník: černý nebo bílý, vertikálně broušený, indexy v barvě 

růžového zlata s bílou výplní Super-LumiNova®, bílá minutová 

stupnice, pohyblivý symbol kotvy 

Bílý: 12 diamantů, 125/130 Top Wesselton, VS-SI, 0,096 karátu 

  

Náramek: leštěná černá nebo bílá high-tech keramika, skládaná 

titanová spona 

 

Rozměry: 38,0 x 44,2 x 9,7 mm (šířka, délka, výška)  
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