Cum Să-ți Alegi un Ceas.
Ghidul Complet pentru Bărbați
De mult timp, ceasul a încetat să mai fie doar un accesoriu
util. Mai ales pentru bărbați, ceasul este astăzi un statement
înainte de toate. În funcție de ceasul pe care îl ai la mână,
de cât de bine îl îngrijești sau cum l-ai asociat cu ținuta,
cineva își poate da seama de stilul tău de viață, de statutul
social și de gusturile și preferințele tale.
Așa că alegerea ceasului poate să fie, brusc, ceva mai
complicată decât îți imaginai. La ce să te uiți? Ce ar trebui
să știi? Ți-am pregătit un ghid cu câteva direcții de care să
ții cont dacă ești în căutarea unui ceas și nu știi de unde să
începi.

Cum să îți alegi un ceas. 4 lucruri de care să ții
cont
Până să te gândești la orice altceva, cel mai important lucru
este să îți placă ceasul respectiv. Dacă nu te reprezintă sau
nu îți reflectă personalitatea, stilul și statutul, atunci
orice alte caracteristici ale ceasului, indiferent de
calitatea sau bugetul alocat acestuia, pot să fie nepotrivite
în imaginea de ansamblu.
Dacă ai bifat deja lucrurile de mai sus, atunci iată la ce să
te uiți atunci când îți alegi un ceas:

#1. Mecanismul
Nu degeaba mecanismul este numit și „inima ceasului”. El este
responsabil pentru determinarea orei, minutului și a secundei.
În principiu, există două tipuri de ceasuri, în funcție de
mecanismul după care funcționează.

• Ceasuri electronice sau Quartz
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derivații. Există ceasuri Quartz clasice, care funcționează pe
baterie, dar există și Quartz speciale de tip solar. Le vei
regăsi sub denumirea de Eco-Drive la brandul Citizen sau Seiko
Solar la brandul Seiko.
Care sunt principalele diferențe? Mecanismele solare au o
durată de viață a bateriei de până la șase ori mai mare, în
timp ce o baterie obișnuită durează între un an jumătate și
doi ani. În cazul ceasurilor care funcționează pe bază de
mecanism solar, cadranul ceasului este un panou fotovoltaic
care înmagazinează lumina solară printr-un acumulator.
Brandul Seiko, de exemplu, mai produce și un mecanism numit
Kinetic, care înglobează principiul mecanismului automatic cu
beneficiile unui mecanism Quartz. Ceasurile automatice au
capacul din spate din geam, prin care poți vedea cum se
învârte o contragreutate care acționează un dinam și care, la
rândul lui, produce electricitate și încarcă un acumulator.
În general, un mecanism de tip Quartz este mult mai rezistent
la șocuri și este, prin excelență, cel mai precis mecanism
pentru un ceas.

• Ceasuri mecanice

Ceasurile mecanice sunt și ele împărțite în mai multe
categorii: există ceasuri manuale – care funcționează prin
întoarcerea frecventă a rotiței, dar și automatice. Acestea
din urmă funcționează prin mișcarea naturală a încheieturii
purtătorului, nemaifiind necesară întoarcerea manuală.

#2. Carcasa

E recomandat să fie din oțel inoxidabil, pentru că are
calitatea cea mai ridicată. Și oțelul poate fi de mai multe
feluri, cel mai bun fiind oțelul 316 L; câteva branduri care
produc ceasuri numai din acest tip de oțel sunt, de exemplu,
Tissot, Junkers, Zeppelin, Citizen și, parțial, Seiko.
Carcasa poate fi și din alamă sau din alamă cu spatele din
oțel – acestea din urmă sunt recomandate în mod special

alergicilor.

#3. Geamul

Geamul ceasului poate fi din trei tipuri de materiale.
• Plastic. Este cel mai slab calitativ, pentru că se zgârie
foarte ușor, însă vestea bună este că se poate polisa.
• Cristal mineral. Nu se sparge, dar se zgârie, este mult mai
dur decât plasticul, însă nu se polisează.
• Cristal safir. Este cel mai indicat deoarece are cea mai
mare transparență, poate fi tratat cu antireflex și este cel
mai rezistent. Brandul care folosește la toate ceasurile
cristal safir este Tissot.

#4. Cureaua sau brățara

O primă categorie de curele sunt cele din piele. Atenție la
calitatea acesteia. Curelele pot fi din materiale de calitate
inferioară cum ar fi vinilinul, dar și de calitate medie –
partea din spate din piele naturală, iar partea din față din
imitație de piele – și, nu în ultimul rând, de calitate
superioară: piele naturală 100%. Aceasta este și cea mai
elegantă alegere.
De asemenea, există o altă categorie de curele, cele din
silicon. Ceasurile care au curele din silicon au avantajul că
sunt antialergice, se spală ușor și arată foarte bine.
A treia categorie de curele o reprezintă curelele velcro sau
textile, de tipul celor făcute cunoscute de brandul Daniel
Wellington. Acestea sunt foarte bune pentru că se pot spăla,
lucru foarte important pentru un ceas care, pe termen lung,
acumulează foarte multe bacterii dacă nu este constant
îngrijit.
Brățările sunt metalice și se poartă, în general, pe ceasuri
casual, de zi cu zi. Ele se deteriorează mai greu și sunt cele
mai viabile, inclusiv în ceea ce privește prețul.
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