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PREMIERY  
I WYDARZENIA  
NIE TRAĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE  
NEWSLETTERÓW. TERAZ BĘDZIESZ  
NA BIEŻĄCO.

BUTY NA JESIEŃ

CRÈME DE LA CRÈME

KOLOROWY ŚWIAT

Po raz ósmy wybrano zwycięzców w konkursie „Zegarek Roku” 
branżowego portalu CH24.PL Podobnie jak w modzie, tak i w zegar-
kach widać zmieniające się trendy. W czasach, kiedy podstawową 
funkcję odmierzania czasu posiada niemal każdy gadżet elektro-
niczny, marki prześcigają się w pomysłach, które mają szansę  
zwrócić uwagę klientów. Inwestują w nowoczesne materiały,  
eksperymentują ze wzornictwem i komplikacjami lub odświeżają hi-
storyczne, kultowe modele. Nagrody w konkursie „Zegarek Roku” 
przyznano w sześciu kategoriach. Naszą uwagę zwróciły szczegól-
nie dwie z nich: zegarek sportowy oraz zegarek do 10 000 złotych. 
W tej pierwszej zwycięzcą został Jaeger-LeCoultre Master Control 
Chronograph, a w drugiej klasyczny Longines Heritage 1945. Aby 
poznać pozostałych laureatów – między innymi wybór internautów 
– i dowiedzieć się więcej o samych czasomierzach, zapraszamy na 
stronę ch24.pl. Nieskromnie przynamy, że Men’s Health był patro-
nem medialnym 8. edycji konkursu.

Dobre zimowe buty to takie, w których nie tylko wyglądasz 
modnie i adekwatnie do sytuacji, ale również takie, w których 
jest Ci wygodnie. Półka modeli zimowych w Klasycznych Butach 
konsekwentnie się rozrasta i na pewno znajdziesz tam coś dla 
siebie. Do półformalnej stylizacji Zbigniew Famuła rekomenduje 
Oxford Boots marki La Zigne w kolorze Whisky Grain – idealne 
połączenie komfortu i elegancji na chłodniejsze dni.  
Cena 899 zł, klasycznebuty.pl

Longines przedstawia nową edy-
cję The Longines Master w kolorze 
niebieskim. Wariacje w modnym 
odcieniu odpowiadają klasycznemu, 
stonowanemu duchowi tej kolekcji. 
Niebieskie tarcze ze słonecznym 
szlifem prezentują godziny, minu-
ty i sekundy za pomocą subtelnie 
wyróżniających się na ich tle rodo-
wanych wskazówek. Nowe modele 
Longines Master Collection są do-
stępne w różnych średnicach. Prze-
szklony dekiel stalowej koperty 
pozwala podziwiać pracę automa-
tycznego mechanizmu. Eleganckie 
czasomierze wyposażono w stalo-
we bransolety lub niebieskie paski 
ze skóry aligatora z bezpiecznym 
zapięciem bransoletowym. 
Cena: 6430 zł

CM5 – eleganckie 
ekspresy Miele za-
chwycają designem 
i kolorystyką. Obok 
klasycznej czerni 
i szarości CM5 dostęp-
ny jest w kolorze  
RoseGold, który 
ozdobi każde wnę-
trze. Funkcja OneTo-
uch for Two pozwala 
przygotować 2 takie 
same kawy jednocześnie bez konieczności przestawiania filiżan-
ki, a dzięki funkcji Dzbanek Kawy przygotujesz od 3 do 8 filiżanek 
tego samego rodzaju kawy jedna po drugiej. Intuicyjną obsługę za-
pewnia sterowanie dotykowe DirectSensor. Cena: CM 5300 (Obsi-
dianBlack) – 4299 zł, CM 5500 (RoseGold, GraphitGrey) – 4799 zł,  
miele.pl
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Jaeger-LeCoultre Master 
Control Chronograph

Longines Heritage 1945


